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a Universidade Federal do Espí-
rito Santo e o Sindicato dos En-
genheiros no Espírito Santo de-
senvolvem parcerias que apro-
ximem os engenheiros das pes-
quisas feitas na sua área. desde 

o ano passado, o Senge-es tem 
apoiado iniciativas que divul-
guem os resultados obtidos pelo 
centro tecnológico da UFES, 
como o Woknnova (foto). o ob-
jetivo é promover o acesso dos 

profissionais ao que existe de 
mais moderno em sua área. os 
trabalhos desenvolvidos pelos 
pesquisadores, muitas vezes, 
são a solução para problemas 
vividos na rotina de muitos en-

genheiros. São pesquisas que 
agrupam a engenharia com áre-
as distintas e podem fazer com 
que pessoas com problemas de 
locomoção voltem a caminhar. 
(Página 4)

Trabalho como
reintegração social

Uma iniciativa inédita do Sin-
dicato dos Engenheiros (Sen-
ge-es) garante a ressocializa-
ção de detentos por meio da 
qualificação profissional. Com 
cerca de 500 mil presos, o bra-
sil tem a quarta maior popula-
ção carcerária do mundo. cer-
ca de 70% desse total não têm 

sequer o ensino fundamen-
tal concluído. por isso a capa-
citação profissional é tão im-
portante na reintegração so-
cial dos apenados. o diploma 
do curso instalador de gesso 
acartonado (drywall) foi o pri-
meiro que a maioria deles rece-
beu em suas vidas. (Página 5)

Em defesa
dos engenheiros

o Senge-es oferece serviços e 
facilidades aos seus filiados sem 
nunca esquecer da luta por con-
dições dignas e justas de traba-
lho. por meio de sua assessoria 
jurídica defende os direitos da 
categoria em ações coletivas e 
individuais. nas mesas de ne-
gociação luta por cláusulas que 

respeitem as especificidades de 
gênero, bem como exige que 
o Salário Mínimo Profissional 
seja uma realidade para todos 
os profissionais de engenharia. 
apesar das garantias legais, em-
presas privadas e órgãos públi-
cos ainda ignoram os direitos da 
categoria.  (Página 6 e 7)
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FILIadO À

os sindicatos surgem, inicial-
mente, como entidades que 
têm o objetivo de organizar 
os profissionais na luta por 
reivindicações econômicas, 
como melhores salários, me-
lhores condições de trabalho 
e de vida. a luta passa por es-
ses pontos, mas a atividade 
sindical segue além. o Sen-
ge-es busca novas maneiras 
de se relacionar com traba-
lhadores e empresas. nos dias 
atuais, é necessário conjugar 
da melhor maneira possível as 
exigências de mercado priva-
do com os direitos do traba-
lhador. o Sindicato acredita 
que a qualificação profissio-
nal é um dos meios de alcan-
çar esse equilíbrio. 

no Espírito Santo, a trans-
ferência do capital do setor 
agro mercantil para o setor 
industrial foi feita pela mão 
do governo. Foram as em-
presas estatais que finan-
ciaram o tardio parque in-
dustrial capixaba. os enge-
nheiros alocados nessas em-
presas públicas dispunham 
de uma estabilidade que foi 

abalada com as privatizações 
das companhias na década 
de noventa. a mudança nes-
se perfil de emprego alterou 
também a participação sindi-
cal dos profissionais. A qua-
lificação profissional é vista 
como a arma que sindicatos 
e trabalhadores têm para en-
frentar as mudanças tecno-
lógicas e as formas de con-
tratação atuais. 

como hoje o mercado bra-
sileiro tem déficit de enge-
nheiros, os cursos promovidos 
pelo Senge-es não se direcio-
nam exatamente aos traba-
lhadores sem ocupação. São 
sobretudo especializações 
para pessoas já alocadas no 
mercado. os horários ofere-
cidos são flexíveis, os cursos 
possuem excelência pedagó-
gica e os descontos oferecidos 
aos sindicalizados é vantajo-
so. o objetivo é auxiliar o per-
curso formativo de profissio-
nais que buscam atualização e 
desenvolvimento na carreira. 

Orlando Zardo 
Presidente do Senge-es

Editorial Panorama

Expediente

Brasil deveria formar o dobro de profissionais

precisa-se
de engenheiros

Profissão valorizada e 
carreira pouco procurada

Segundo o levantamen-
to da cni (confedera-
ção nacional da indús-

tria), só na indústria automo-
bilística e na exploração de 
petróleo, seriam necessários 
34 mil novos profissionais de 
engenharia atuando no brasil. 
o fato é que os investimen-
tos no país aumentaram con-
sideravelmente nos últimos 
anos. além do boom imobili-
ário puxado pela estabilização 
da moeda, o país vive os pre-
parativos para sediar a copa 
do mundo em 2014 e os Jo-
gos olímpicos em 2016. So-
mam-se nessa conta as recen-
tes descobertas das reservas 
de petróleo e gás do pré-sal. 

para a indústria, a escas-
sez de engenheiros é um fato 
preocupante desde 2008. de 
acordo com dados da cni, se 
a taxa de crescimento econô-
mico estabilizasse em mais de 
5%, haveria necessidade de 
duplicar o número de enge-

nheiros formados anualmen-
te. outras teorias estimam um 
buraco ainda maior. Se para 
cada milhão de dólares inves-
tido há necessidade de se criar 
uma vaga para engenheiro, só 
para os 250 bilhões de dólares 
previstos no pac (programa de 
aceleração do crescimento do 
governo federal), 250 mil pro-
fissionais de engenharia deve-
riam ser formados. 

Um dos riscos imediatos 
da falta de mão de obra qua-
lificada é o de encarecimen-
to do setor produtivo e uma 
busca de mão de obra em ou-
tros países. Especialistas acre-
ditam que as empresas passa-
rão a buscar profissionais es-
trangeiros, a custos elevados 
e com a exigência de adapta-
ção do conhecimento técnico 
à realidade local. Entre 2008 
e 2009 o número de autori-
zações concedidas a enge-
nheiros estrangeiros saltou 
de 2.700 para 3.500.

Segundo dados do ins-
tituo nacional de Estudos 
e pesquisas Educacionais 
(inep), do ministério da 
Educação, existem 400 
mil universitários de enge-
nharia nas 400 faculdades 
da área no brasil. a cada 
ano, os vestibulares ofere-
cem 197 mil vagas e apenas 
120 mil são preenchidas.  

além disso, a desistência 
dos alunos chega a 60%. 
para mudar esse quadro, 
alguns estudos apontam 
para necessidade de mo-
dernizar a grade do ensi-
no de engenharia, que po-
deria ser de três anos de 
graduação com mais um 
e meio de mestrado téc-
nico, como é na Europa. 
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Planejamento
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Senge-ES traça
Plano de Ação 
para 2013:
O objetivo foi organizar ações que aperfeiçoem a 
relação do Sindicato com a categoria e também 
com a sociedade

O evento teve o apóio do mútua-ES e reuniu lideranças sindicais. No 
centro da foto (agachado), clovis Nascimento, Sec. Geral da Fisenge

O Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado do 
Espírito Santo pro-

moveu nos dias 19 e 20 de abril 
seu planejamento Estratégico 
Situacional. o evento foi reali-
zado em Vitória (hotel bristol 
century plaza) e reuniu mem-
bros do Senge-ES, bem como 
lideranças sindicais. 

o planejamento Estratégico 
é uma ferramenta que permi-
te que a Entidade compreenda 
e responda assertivamente as 
mudanças que estejam ocor-

rendo em seu ambiente exter-
no e interno. Foram traçados 
objetivos e as ações necessá-
rias para alcançá-los. “o pla-
nejamento estratégico é um 
processo que permite estabe-
lecer um direcionamento a ser 
seguido. o objetivo é organizar 
ações que aperfeiçoem a rela-
ção do Sindicato com a cate-
goria e também com a socie-
dade”, aponta orlando Zardo, 
presidente do Senge-ES. 

a organização metodoló-
gica do evento foi feita pelo 

Dieese, instituição que há 
mais de 50 anos assessora 
entidades sindicais e desen-
volve pesquisas na área da 
educação trabalhista. com 
o apóio da caixa de assistên-
cia dos Profissionais do Crea-
-ES (Mútua), o evento elabo-
rou um plano de ação para o 
próximo ano. todos os pon-
tos foram sugeridos e deba-
tidos pela diretoria e conse-
lheiros do Senge-ES, com a 
participação de membros da 
cUt e Fisenge. 

além de formular objeti-
vos e planos de ação, os pre-
sentes assistiram a uma apre-
sentação de maria margareth 
delmiro lima. a Secretária da 
mulher trabalhadora da cUt 
lembrou aos presentes da im-
portância de debater a igual-
dade de gênero no campo do 
trabalho e também fora dele. 
Já o Secretário geral da Fisen-
ge, clovis nascimento, fez um 
panorama das ações da Fede-
ração interestadual de Sindi-
catos de Engenheiros. 

Como presidente do Senge-
ES, fazia valer a solução 
que mais favorecesse 
os engenheiros e toda  
sociedade.  

Paulo Bubach
ex-presidente do Senge-ES  
e da Fisenge 

“ “

Obituário

Faleceu no último 8 de maio 
o Engenheiro agrônomo Va-
lério ribon, ex-presidente do 
Sindicato dos Engenheiros no 
Espírito Santo (Senge-ES). Foi 
profissional ativo de sua pro-
fissão, bem como militou pelo 
respeito dela. deixou para fa-
miliares, amigos e colegas um 
legado de ética e solidarieda-
de. o velório aconteceu na Fa-
zenda ribon - Estrada colati-
na-Santa teresa. o sepulta-
mento no cemitério do distrito 
de boapaba, em colatina-ES. 

nos depoimentos de ami-
gos e companheiros, ribon é 
lembrado como um homem 
desejoso em fazer o bem. 
pessoa de equilíbrio, como 
líder do Senge-ES ouvia e 
falava por todos os compa-
nheiros. tal caráter contri-
buiu para o amadurecimento 
político de seus pares. pro-
fissionais da área tecnoló-
gica têm em Valério exem-
plo de conduta e caminha-
da profissional. 

ribon foi presidente do 

Senge-ES (1984/1985), bem 
como conselheiro do Crea
-ES e fiscal da Sociedade Es-
píritosantense de Engenhei-
ros agrônomos (SEEa). ocu-
pou ainda o cargo de superin-
tendente do ministério do de-
senvolvimento agrário e foi 
diretor da Ceasa. Em 2011, foi 
homenageado com a meda-
lha do mérito do Crea-ES, em 
reconhecimento por sua mi-
litância e dedicação em prol 
da valorização da Engenha-
ria e da agronomia.

Engenheiro agrônomo
Valério Ribon (5/11/1946 - 8/5/2013)
Reconhecido por sua ética e dedicação, Ribon foi presidente do Senge-ES

Sua bandeira era lutar 
pelo bem comum de 
toda sociedade e pelo 
desenvolvimento 
sustentável.   

Luiz Fiorotti
ex-presidente do Senge-ES

“ “



Conhecimento

ENEBI 2013

Senge-es e Ufes firmam parceria para divulgar o que existe de mais moderno no campo da 
engenharia. O objetivo é aproximar os engenheiros das pesquisas feitas na Universidade

Banco de ideias

Trabalhos unem engenharia e biologia e ajudam 
pessoas a voltar a andar. 

O  centro tecnológico 
da Ufes desenvolve 
estudos em todos os 

campos da engenharia. desde 
o ano passado, o Senge-es tem 
apoiado iniciativas que divul-
guem os resultados obtidos no 
campus, bem como o interesse 
de profissionais pela pesquisa 
acadêmica. os Eventos de tec-
nologia reúnem profissionais e 
acadêmicos de todo mundo. 

alunos e professores desen-
volvem trabalhos que, muitas 

vezes, são a solução para pro-
blemas vividos na rotina de 
muitos engenheiros, ou do dia-
-a-dia das pessoas. as inova-
ções passam pelos processos 
construtivos e chegam até aos 
campos mistos. São pesqui-
sas que agrupam a engenha-
ria com áreas distintas. 

além de um banco de idéias, 
a Universidade figura como 
oportunidade de aprimora-
mento profissional. oferece 
especialização, mestrado, dou-

torado e pós-doutorado em 
engenharia. muitas empresas 
chegam a financiar o ingresso 
acadêmico de seus funcioná-
rios objetivando colher solu-
ções que beneficiem as ativi-
dades da companhia.

“a pesquisa é a raiz do co-
nhecimento. Você encontra 
soluções factíveis na pesqui-
sa. na Universidade, temos 
capacidade física e huma-
na de desenvolver trabalhos 
em todos os campos da en-

genharia. os trabalhos en-
contram soluções factíveis. 
o Sindicato dos Engenheiros 
é parceiro natural da divul-
gação do conhecimento da 
área. É importante principal-
mente no apóio aos eventos 
onde as inovações são deba-
tidas com os profissionais e 
acadêmicos engenheiros”, 
aponta geraldo rossoni Sis-
quini, diretor do centro tec-
nológico da Ufes e conse-
lheiro do Crea-ES.

o quarto encontro nacional 
de Engenharia biomecânica 
(EnEbi 2013) é mais um even-
to da Universidade Federal 
que tem o apóio do Senge-
-ES. Em abril, pesquisadores 
de todo mundo se reuniram 
em Vitória. os trabalhos apre-
sentados transitam entre as 
ciências Exatas e médicas, 
por isso é uma iniciativa dos 
centros de pesquisa da Ufes 
desses dois campos. 

o engenheiro e profes-
sor da Ufes anselmo Frize-
ra (foto) participou do EnE-

bi 2013. Sua pesquisa mistura 
engenharia e biologia para fa-
zer pessoas que não andavam 
voltarem a andar. “a idéia é 
substituir o velho andador 
por um robô. com um sensor 
de laser, o aparelho detecta 
os movimentos do paciente 
e aciona a roda da estrutu-
ra de apoio de acordo com a 
velocidade que as pernas se 
movem”, explicou. Ele acre-
dita que a inovação vai evi-
tar que pessoas com mobi-
lidade limitada tenham que 
usar a cadeira de rodas.

O Woknnova 
reuniu na Ufes 
pesquisadores 
de todo 
mundo para 
discutir 
tecnologias 
sustentáveis. 
O evento teve 
participação 
do Senge-es

O engenheiro anselmo Frizera apresenta nas 
feiras de tecnologia seu robô que auxilia na 

reabilitação de pessoas com dificuldade de andar
4 SEngE-ES



parcerias na
Conhecimento

Parcerias na 
rede privada de 
ensino também 
possibilitam 
crescimento 
profissionalrede privada 

OSindicato dos Enge-
nheiros no Espírito 
Santo disponibiliza 

aos seus filiados condições es-
peciais em diversos cursos de 
especialização, congressos e se-
minários. trata-se de uma ten-
tativa de colocar o mercado no 
caminho da cidadania. os valo-
res promocionais em matriculas 
e mensalidades do Senge-es 
chegam até 50% de desconto. 

Existe a preocupação em ofe-
recer opções de atividades que 
correspondam à realidade atu-

alizada do mundo do trabalho. 
critério semelhante foi adota-
do na escolha dos parceiros. 
São empresas de experiência no 
mercado e com corpo docente 
qualificado. Os cursos são varia-
dos e com horários alternativos. 

Escolaridade e renda 
a educação foi o fator que 
mais contribuiu para aumento 
de renda dos brasileiros na 
última década. Estudos da 
Fundação getúlio Vargas 
(FgV), indicam que no período 

de 2000 a 2010, a escolaridade 
dos 20% mais pobres da 
população cresceu 55,6% e a 
renda 49,5%. Já no grupo dos 
20% mais ricos, a escolaridade 
subiu 8,12% e a renda, 8,9%. 

além disso, pesquisas que 
estimam o retorno dos inves-
timentos feitos em educa-
ção afirmam que, no Brasil, 
a cada ano adicional de estu-
do, tem-se acréscimo de ren-
da de mais de 10%. Esse re-
torno está entre os mais ele-
vados do mundo. 

Quando chamado, o aluno le-

vantava de seu lugar e, acom-

panhado de um familiar, rece-

bia seu certificado. Parecia uma 

formatura comum, mas havia 

uma diferença: toda cerimônia 

estava sendo realizada na pe-

nitenciária Estadual de Vila Ve-

lha (pEVV-ii). o curso instalador 

de gesso acartonado (drywall) 

é uma iniciativa inédita do Sin-

dicato dos Engenheiros (SEn-

gE-ES) e do conselho regio-

nal de Engenharia e agrono-

mia (crEa-ES) do Espírito San-

to, com SESi/SEnai, rede ci-

dadã e placo do brasil. o obje-

tivo é garantir a ressocialização 

dos detentos por meio da qua-

lificação profissional. 

para a maioria dos 48 internos 

formados o curso significou o 

primeiro diploma de suas vi-

das. ao todo, serão capacita-

das 100 pessoas e o trabalho 

já aponta sua continuidade. 

o curso se preocupou em en-

sinar um ofício que tem carên-

cia de mão de obra: o drywall, 

técnica construtiva de paredes 

que facilita o processo de alve-

naria das edificações. O proje-

to tem como meta que todos 

saiam empregados. para tan-

to, se faz necessário preparar 

o detento para áreas que te-

nham aceitação de mercado – 

atualmente, a construção civil 

é a que tem maior procura por 

novos empregados.
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Engenheiros filiados ao Sen-
ge-ES reuniram-se em as-
sembléia geral para ele-
ger os novos conselheiros 
que representarão o sindi-
cato no plenário do conse-
lho profissional do Crea-
-ES. Foram eleitos titula-
res e suplentes para as se-
guintes áreas: Engenharia 
civil, Engenharia Elétrica, 
Engenharia de Segurança 
do trabalho e Engenharia 

mecânica. a lista completa 
dos eleitos pode ser consul-
tada no site do Senge-ES:  
www.senge-es.org.br. 
apesar do pleito ter sido re-
alizado no dia 3 de abril, o 
Crea-ES ainda não deu pos-
se para os eleitos. tendo em 
vista tal situação, o Senge-
-ES entrou com uma ação 
judicial para garantir a efe-
tivação dos nomes escolhi-
dos na eleição. 

Senge-es elege novos conselheiros

Capacitação profissional 
de detentos
Curso deu uma profissão para os 
internos de um presídio de Vila Velha

A capacitação profissional 
do trabalhador também 
faz parte da luta sindical. 
Um salário justo não é 
fruto apenas de uma 
negociação coletiva 
acertada. Uma melhor 
renda está ligada a 
formação que obtivemos   

Simone Baía
Diretora da Mulher da 
Fisenge

“

“



Seus Direitos
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O Senge-es luta por con-
dições dignas e justas 
de trabalho. atua para 

garantir o respeito aos direitos 
da categoria em todas as ne-
gociações coletivas que parti-
cipa, bem como por meio do 
trabalho de sua assessoria jurí-
dica. as ações coletivas e indivi-
duais ajuizadas têm obtido pa-
receres favoráveis. os acordos 
coletivos celebrados conquis-
taram avanços em itens eco-
nômicos e sociais. 

É fundamental que a cate-
goria debata com seus empre-
gadores melhores condições de 
desenvolver sua profissão. Os 

Em defesa
da categoria

Assembléias com empresas e sindicatos 
patronais foram realizadas

Engenheiros da cESaN se mobilizaram 
pelo Salário Mínimo Profissional

dentre as ações promovi-
das pelo SEngE-ES em de-
fesa da categoria destaca-
mos a busca constante pelo 
cumprimento do piso Sala-
rial para os Engenheiros. o 
Sindicato atua nesse sentido 
com base na lei 4950-a, de 
22 de abril de 1966. Essa lei 
garante um piso de 8,5 salá-
rios mínimos para os profis-
sionais de engenharia diplo-
mados em cursos com mais 
de quatro anos de duração 
e que exerçam jornada de 
trabalho diária de 08 horas.

 o SEngE-ES identificou 
que diversos Engenheiros 
que trabalham na arcelor-
mittal-tubarão não rece-
bem o piso salarial, que atu-
almente é de r$ 5.763,00, 
conforme estipula a refe-
rida lei que ampara quem 
exerce função de enge-
nharia na empresa. como 
o descumprimento dessa 
lei tem prejudicado sen-
sivelmente a categoria, o 
SEngE-ES ajuizou uma re-
clamação trabalhista visan-
do garantir os direitos des-

ses trabalhadores. a ação 
foi distribuída para a 3ª 
Vara do trabalho de Vitó-
ria sob o número 0152400-
74.2012.5.17.0003 e tramita 
em primeira instância, po-
dendo ser acompanhada 
no site do tribunal regio-
nal do trabalho – 17ª região  
(www.trtes.jus.br).
 caso você precise de mais 
informações sobre seus di-
reitos, consulte nosso site 
(www.senge-es.org.br), 
ou ligue para o telefone  
27-3324-1909.

acordos coletivos foram pau-
tados por esse norte. os enge-
nheiros obtiveram reajuste aci-
ma da inflação do período (ga-
nho real) em todas as negocia-
ções intermediadas pelo Senge-
-es. além disso, os avanços em 
cláusulas sociais debateram te-
mas importantes, como auxílio 
creche e licença maternidade.

o reconhecimento do piso 
dos engenheiros foi outra 
bandeira defendida. o obje-
tivo é garantir o cumprimento 
da lei do Salário mínimo pro-
fissional da categoria (4950-
a). Essa pauta é defendida 
nos acordos ou dissídios co-

letivos, bem como na Justiça 
trabalhista. apesar das garan-
tias legais, empresas privadas 
e órgãos públicos ainda igno-
ram os direitos da categoria. 

muitos empregadores ain-
da ignoram a remuneração ga-
rantida pela referida lei. a as-
sessoria jurídica do Senge-es 
identifica esses casos e ajuíza 
ações trabalhistas para que a 

remuneração adequada des-
ses profissionais seja respei-
tada. todas as matérias com 
esse fim obtiveram decisões 
favoráveis na justiça. Profis-
sionais da Codesa passaram 
a receber conforme seus di-
reitos. mesmo com o proces-
so ainda tramitando, os enge-
nheiros da Cesan alcançaram 
essa mesma conquista. 

Regime estatutário
a jurisprudência é favorável 
ao cumprimento da 4950-a 
para os trabalhadores regi-
dos pela clt. o problema é 
que nem todos os engenhei-
ros são contratados por meio 
dela. o Senge-es atua para 
garantir que os benefícios 
da referida lei sejam aplica-
dos aos profissionais enqua-
drados no regime Estatutá-
rio. os vencimentos desses 
profissionais são estabele-
cidos por lei específica mu-
nicipal. portanto, é necessá-
rio introduzir a referência do 
Salário Mínimo Profissional 
no interior da lei de cargos 
e Salários do governo Esta-
dual e dos municípios. reu-
niões com engenheiros de Vi-
tória, cariacica e Serra vem 
sendo realizadas. 

ArcelorMittal-Tubarão não cumpre 
o piso salarial para os engenheiros:
Senge-ES ajuíza ação para garantir o pagamento 
correto do piso salarial da categoria
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primeiras Palavras
Engenheiros e demais 

profissionais  tecnológi-
cos estatutários do Espíri-
to Santo iniciaram no últi-
mo mês encontros com os 
chefes do poder legislativo 
e Executivo dos municípios 

da Serra e cariacica (gran-
de Vitória). o diálogo obje-
tiva sensibilizar prefeitos e 
vereadores pela valorização 
do corpo técnico da muni-
cipalidade – Salário míni-
mo profissional (lei Fede-

ral n° 4.950-a/1966), bem 
como demonstrar que o pa-
gamento justo dos profis-
sionais é, na verdade, um 
investimento fundamen-
tal para duas cidades saté-
lite que pretendem crescer 

atraindo novos empreendi-
mentos. o Sindicato dos En-
genheiros no Espírito Santo 
sempre apoiou a iniciativa 
da categoria e, ao lado de 
outras entidades de classe, 
participou dos encontros.

Servidores da Serra na câmara do município. Luta por justa 
remuneração e melhores condições de trabalho

Juninho recebe os engenheiros e arquitetos em seu gabinete. Na 
direita do prefeito o Eng. Rogério Ramos, diretor do Senge-ES

cariacica: Resposta em 30 dias

Serra: Estado de Greve
a proposta de reestrutu-

ração da Área tecnológica pú-
blica do município de Serra-
-ES foi apresentada na câma-
ra legislativa do município pe-
los próprios servidores (ana-
listas de ti, arquitetos, Enge-
nheiros, geógrafos, geólogo 
e Químico). Entre os 25 itens 
propostos, a compatibiliza-
ção do atual salário ao pata-
mar mínimo estabelecido na 
lei Federal n° 4.950-a/1966. 
hoje o rendimento dos servi-
dores corresponde a 55,68% 
do que deveria ser pago con-
forme legislação. “o setor pú-
blico é onde há maior incidên-
cia de salários pagos abaixo do 
piso legal da categoria”, apon-
tou rogério ramos, diretor do 
Senge-ES que participou dos 
trabalhos realizados na Serra. 

os vereadores tomaram 
conhecimento da proposta 
dos profissionais no dia 24 de 
junho, dois dias depois o pre-
feito audifax charles pimen-
tel barcelos recebeu repre-
sentantes da categoria para 
tratar do mesmo tema. au-
difax concordou em criar o 
grupo de trabalho interinsti-
tucional que discutirá a Área 
tecnológica da prefeitura. po-
rém, outras definições não fo-
ram dadas. com esse encami-
nhamento, os servidores de-
cidiram passar de indicativo 
de greve para estado de gre-
ve. o diálogo com o Executi-
vo continua. Um novo encon-
tro entre as partes está sendo 
agendado. mas, dependendo 
do rumo das próximas nego-
ciações, ocorrerá paralisação.

Os profissionais das áre-
as de Engenharia, agrono-
mia e arquitetura da prefei-
tura de cariacica foram rece-
bidos pelo prefeito do municí-
pio, geraldo luzia de oliveira 
Júnior, o Juninho. na ocasião, 
foi apresentado um plano de 
valorização do corpo técnico 
da cidade. o encontro acon-
teceu no dia 27/6. Semanas 
antes, diálogo semelhante foi 
feito com os vereadores do 
município. na tribuna da câ-
mara e no gabinete do prefei-
to, engenheiros e arquitetos 
reivindicaram o cumprimen-
to da lei nº 4.950-a. 

Juninho pediu 30 dias para 
analisar o estudo de impacto 

financeiro que recebeu dos 
profissionais. “O objetivo é 
chegar a uma convergência 
de acordo com as condições 
do município. Vamos verifi-
car a possibilidade de traba-
lhar no plano de cargos e sa-
lários. a preocupação que eu 
tenho é que ao trabalhar com 
produtividade ou abono, a 
aposentadoria de vocês não 
terá estes valores incorpo-
rados”, disse o prefeito.  os 
engenheiros e arquitetos de 
cariacica não ganham nem 
metade do que deveriam re-
ceber. não por acaso, o últi-
mo concurso público preen-
cheu apenas 12 das 20 vagas 
disponíveis para engenharia.



Entrevista

Engenheira Química, diretora da mulher da Fisenge e membro do 
Sindicato dos Engenheiros no Espírito Santo

Simone 
Baía 
A ampliação e fortaleci-

mento das questões 
de gênero no proces-

so da negociação coletiva é 
uma grande conquista das tra-
balhadoras. no entanto, ainda 
são poucas as cláusulas que 
adotam medidas concretas de 
promoção da igualdade entre 
homens e mulheres. o cole-
tivo de mulheres da Fisenge 
foi criado para discutir essas 
e outras questões por meio de 
eventos, palestras, seminários, 
debates e voz ativa na direto-
ria executiva e do conselho de-
liberativo da entidade. Simone 
baía, diretora da mulher da Fi-
senge, conta das dificuldades 
e conquistas desse trabalho: 

O Coletivo das 
Mulheres da Fisenge 
foi criado em 2008. 
Nesses quatro 
anos de trabalho, 
o que mudou? 
É certo que durante este pe-
ríodo o coletivo tem dado a 
sua contribuição com deba-
tes internos ou externos, pu-
blicações e ações. porém, an-

tes de debatermos os quatro 
anos que passaram, é preciso 
pensar em ações para os pró-
ximos anos. recentemente 
foi realizado um Seminário 
do coletivo em Salvador, fo-
ram horas de debates inten-
sos que resultaram em uma 
agenda política de ações que 
irão nortear, não só o cole-
tivo da Fisenge, como tam-
bém os trabalhos nos sindi-
catos e locais do trabalho. 
 
Em diversos campos pro-
fissionais, as mulheres 
ainda recebem menos 
que os homens. Como di-
minuir essa disparidade?
Esses índices são alarmantes e 
demonstram que é necessário 
ampliar o debate sobre as condi-
ções de trabalho para as mulhe-
res e suas remunerações. tal pon-
to tem que ser pauta nas conven-
ções coletivas. E, principalmen-
te, ir além dos Sindicatos. toda 
sociedade precisa participar, tra-
ta-se de uma realidade que não 
atinge apenas o campo da en-
genharia e agronomia, atinge 
todos os campos profissionais.

Além de trabalhar, 86% 
das mulheres ainda 
são responsáveis pelos 
afazeres domésticos. 
Defender cláusulas 
femininas nos Acordos 
Coletivos pode 
atenuar essa rotina? 

na realidade, algumas mu-
lheres têm jornada tripla. E 
esse duplo (ou triplo) traba-
lho não passa somente pelas 
instâncias das convenções e 
acordos coletivos. tal polí-
tica deve advir da educação 
aplicada, e essa educação é 
via sociedade, governo e tam-
bém no sindicato: com as cct 
e act, com cursos, seminá-
rios e debates de formação. 
Só com essa educação e o acú-
mulo de experiências, a socie-
dade poderá buscar implan-
tar as soluções para o assun-
to.  a maioria das mulheres 
com dupla jornada de traba-
lho não moram sozinhas, elas 

possuem companheiros que 
precisam conviver com a nova 
realidade e esquecer as anti-
gas lições. as tarefas e deveres 
em casa devem ser de todos. 
 
As novas diretrizes pre-
vistas no Código Penal 
são um retrocesso na 
proteção das vitimas de 
violência domestica? 
os poucos direitos que ga-
rantem a integridade física 
da mulher estão ameaçados 
no Senado. É um regresso de 
legislação que não pode acon-
tecer. caso essas propostas 
retrógradas sejam aprova-
das da forma em que estão 
postas, representam a legi-
timação de atos covardes, 
estúpidos e grosseiros con-
tra a mulher. outro fato im-
portante é lembrarmos que 
temos uma mulher na presi-
dência e que não podemos fi-
car falando sozinhas. 
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