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INFORMATIVO MENSAL DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ

O CINQUENTENÁRIO
DE UM DIREITO
Em 22 de abril serão celebradas cinco décadas da criação da
Lei que instituiu o Salário Mínimo Profissional de engenheiras
e engenheiros. Um marco da valorização de carreiras
essenciais ao desenvolvimento sustentável do nosso País.
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GÊNERO

JOVENS EM AÇÃO

AÇÃO SINDICAL

No Senge, a mulher tem espaço e as engenheiras igualdade de direitos. Valorização
profissional, inclusão igualdade de oportunidades no mercado de trabalho são pautas
permanentes do Sindicato. | Página 05 •

Estreitar ainda mais os laços com os futuros
engenheiros e engenheiras são metas do
Senge Jovem para este ano. E o trabalho
já começou. | Página 06 •

A Justiça acatou pedido do Ministério Público, feito com base em representação do Senge,
e determinou que a Cohapar exonere comissionados contratados sem previsão legal.
| Página 08 •

EDITORIAL

EXPEDIENTE

E

sta primeira edição do
Jornal do Senge-PR celebra
os 50 anos da lei que instituiu
o Salário Mínimo Profissional
(SMP) de Engenharia. Foi
em 22 de abril de 1966 que lei
4.950-A/66 passou a assegurar
o piso salarial como um direito
consolidado dos profissionais
de engenharia, de química,
de medicina veterinária e de
arquitetura. Uma legislação que
nasceu da ideia do engenheiro
Rubens Paiva e foi transformada em realidade pelo ato do
deputado Almino Affonso que
a criou justamente para impulsionar carreiras estratégicas
para orientar o crescimento
ordenado e sustentável das
nossas cidades, nossos estados e
do nosso País. Uma legislação
que estabelece o mínimo que
os profissionais de engenharia,
agronomia, química, arquitetura e de medicina veterinária
devem receber por suas jornadas de trabalho.
Com base no que é de direito
dos engenheiros e engenheiras
o Sindicato dos Engenheiros no
Senge-PR

Estado do Paraná (Senge-PR),
a Fisenge (Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros), o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do
Paraná (Crea-PR), bem como
o Confea (Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia),
trabalham em conjunto para
que se cumpra a lei do Salário
Mínimo Profissional fazendo
valer a justificativa pela qual foi
aprovada, há 50 anos, nos termos de valorização profissional
para impulsionar o desenvolvimento do nosso País, conforme
diz a Lei: “verifica-se que a
evolução das técnicas de planejar, projetar, calcular, construir,
produzir e administrar está
exigindo cada vez mais do técnico uma formação científica
mais aprimorada... A hierarquia
intelectual devem, como é óbvio, corresponder prioridades
na escala de salários...Por outro
lado a remuneração compensadora do exercício profissional
constituirá um estímulo para
a formação de novos técnicos
reclamados, em quantidade
cada vez maior para a execução
do vasto programa de desenvolvimento nacional”.
Nas páginas a seguir você
também vai saber das ações
realizadas pelo Senge-PR ao
longo do ano em que o nosso
sindicato completou 80 anos de
existência e ainda como andam
das negociações e Acordos Coletivos de Trabalho entre outras
atividades que realizamos e que
pautamos para este ano de 2016.
Engenheiros em Foco é mais um
canal de informação, troca de
ideias e de relacionamento do
Senge-PR com os trabalhadores
que representa. Um veículo
pautado na valorização das
carreiras dos profissionais de
engenharia e geociências a e da
nossa sociedade.
Tenha uma boa leitura.
Carlos Roberto Bittencourt
presidente do Senge-PR
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NEGOCIAÇÕES

AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM
ANO DE RETRAÇÃO ECONÔMICA
O

balanço das negociações
na esfera trabalhista
feito no último ano aponta
que o Senge fechou 40 instrumentos coletivos de trabalho,
dentre acordos e convenções.
O número já é uma conquista
em nome dos profissionais de
engenharia, representando um
aumento de 40% no número de
acordos fechados no comparativo com anteriores.
Houve aumento de valores de
abonos salariais; maior participação nos lucros e resultados
das empresas para os engenheiros em comparação a anos anteriores e reposição da inflação
em mais de 95% dos acordos
negociados pelo Senge.
“Em um ano de reduções
econômicas no país, manter
direitos já é uma vitória. Tais
conquistas foram resultados da
mobilização dos trabalhadores,
além da atuação do Senge em
inúmeras reuniões de negociação ao longo do ano, dezenas
assembleias com as categorias
e dedicação da direção e das
assessorias no acompanhamento das negociações”, afirma o
engenheiro eletricista Leandro
Grassmann, diretor Financeiro do sindicato e responsável
pelas negociações.
No ano de 2015, o Senge
também deu suporte a seus
representados em movimentos
legítimos de greve, realizados a partir da negativa das
empresas em negociar com os
profissionais de engenharia.

Foram destaque as paralisações
dos trabalhadores do Instituto
Agronômico do Paraná (Iapar)
por readequação salarial e dos
funcionários da Itaipu Binacional, que cruzaram os braços
por quase um mês em defesa
da equiparação salarial com os
trabalhadores da empresa do
lado paraguaio. A greve dos
funcionários da Companhia
de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar),
motivada pelo atraso no pagamento do salário de novembro,
também teve suporte pleno do
Sindicato dos Engenheiros.
Outra ação de destaque do
Senge no ano passado ocorreu
durante as grandes manifestações que duraram mais de
um mês no Centro Cívico, em
Curitiba, com a paralisação de
milhares de servidores públicos
contrários a medidas arbitrárias do governo do Estado que

sinalizavam mexer nos direitos
adquiridos dos trabalhadores.
Destaca-se o fatídico 29 de
abril, marcado pelo uso excessivo de força policial contra servidores públicos que exerciam
o livre direito de manifestação.
Na véspera do lamentável
episódio, em nota pública de
grande repercussão na imprensa, o Senge repudiou o cerco
da Polícia Militar à Assembleia
Legislativa e manifestou preocupação com a segurança dos
trabalhadores.
O saldo negativo da repressão foi de 213 trabalhadores
feridos, enquanto os deputados
estaduais levavam à votação
o projeto de lei do Governo
que propunha a mudança da
forma de custeio do ParanaPrevidência, o regime próprio da
Previdência Social dos servidores paranaenses.
Senge- PR

Mobilizados junto ao Senge e demais sindicatos, funcionário da Cohab em estado de greve
pressionaram a empresa e renovaram o ACT
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BALANÇO

UM SINDICATO PELOS ENGENHEIROS
E PELA SOCIEDADE
Ampliar os direitos
dos profissionais
de engenharia.
Conquistar aumento
salarial em ano
de instabilidade
econômica. Debater
políticas públicas
e a participação
da engenharia no
desenvolvimento dos
municípios em ano
eleitoral. Dentre os
vários compromissos
do Senge para 2016
o maior está em
ampliar as conquistas
do ano anterior.

G

arantir
aumento
real para os
engenheiros
em um cenário
econômico adverso. Ampliar
a valorização
profissional.
Promover
o debate de
políticas públicas em ano
eleitoral. As
metas que se
desenham para
o Senge neste
ano não serão
as maiores lutas da entidade. O compromisso maior
será o de bater
as conquistas
e realizações
do Sindicato
alcançadas no
ano passado.

A começar pela singularidade de 2015, o ano marcou a
passagem das oito décadas de
história do Senge no trabalho incessante em defesa dos
profissionais de engenharia e
da sociedade. “O Senge é uma
entidade que carrega em cada
ação muitos anos de conquistas salariais e de direitos
para os engenheiros. Somos o
quarto mais antigo sindicato
de engenheiros do Brasil, Uma
entidade com reputação sólida
que comemorou 80 anos de
história construída pelo traba-
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lho voltado à valorização dos
profissionais de engenharia
sem perder de vistas a missão
dos engenheiros em trabalhar
por uma sociedade mais justa
e contribuir para a inovação
e o desenvolvimento sustentável”, ressalta o engenheiro
agrônomo e presidente do
Senge, Carlos Roberto Bittencourt.
A passagem dos 80 anos do
Senge foi marcada por confraternizações em Curitiba e nas
oito regionais da entidade que
reuniram mais 1.500 pessoas
entre associados, sindicalistas
e engenheiros de todo o País.

Joka Madruga

Lançamento do livro Senge Paraná, 80 anos em construção coletiva marcou o
fechamento das comemorações as oito décadas do sindicato.
Joka Madruga

O fechamento das comemorações foi marcado pelo lançamento do livro “Senge Paraná
– 80 anos em Construção
Coletiva”, publicação que reúne fatos pitorescos da história
do Sindicato dos Engenheiros
e da engenharia paranaense
desde a fundação do Senge,
em 6 de abril de 1935.
Associados e sindicalistas de vários estados prestigiaram a comemoração dos 80
anos do Senge em Curitiba.

Pela valorização profissional,
justiça social, inovação e
desenvolvimento

DIREITO

NÃO, AO ASSÉDIO MORAL
O

assédio moral na empresas ocorre frequentemente e a prática do crime
fortalece a discriminação e
a degradação das relações
de trabalho. Inúmeras são as
ações ingressadas no judiciário anualmente denunciando
tal prática nas instituições
privadas. No entanto, no setor
público, as discussões ainda
carecem de avanço. E já foram
iniciadas num grande evento
promovido pelo Senge e outras entidades sindicais no ano
de 2015, com o seminário Estado, Poder e Assédio: relações
de trabalho na administração
pública.
Com destaque regional e
participação de sindicalistas e
servidores de outros estados, o

evento avaliou práticas de assédio moral na administração
pública nas esferas municipal,
estadual e federal, e os reflexos
desse processo nas relações de
trabalho.
O evento registrou 600
inscrições, além de render a
publicação de um livro com
os temas das palestras sobre o
assédio moral nas instituições
públicas e também acendeu o
debate em outros estados. Entidades sindicais do Rio Grande do Sul levaram a discussão
para Porto Alegre, ainda em
2015, sob a segunda edição
do seminário Estado, Poder e
Assédio: relações de trabalho
na administração pública.

Senge- PR

Com repercussão regional, seminário do Senge e demais entidades
lançou o debate sobre assédio moral na administração pública.
A segunda edição do evento foi em Porto Alegre.

GÊNERO

DIREITOS IGUAIS ÀS ENGENHEIRAS
M

esmo tendo triplicado a
participação no mercado
de trabalho de engenharia no
Paraná nos últimos dez anos
e de quase dobrar os salários
médios no mesmo período,
as engenheiras que atuam
em solo paranaense ainda
recebem 15% a menos que os
homens na mesma função.
E a participação delas, embora tenha crescido, ainda não
chega a 20% dos postos de
engenharia no estado.
Os debates sobre a igualdade
de direitos, independentemen-

te de gênero, e da ampliação
da participação das mulheres em espaços de poder são
pautas permanentes do Senge.
Já na eleição para o triênio
2014/17, o sindicato dobrou o
número de mulheres na diretoria e encaminhou a formação do Coletivo de Mulheres
do Senge.
Em 2015, uma das principais
ações do Coletivo de Mulheres
do Senge foi o ciclo de debates
e mostra de filmes Cinedebate: Gênero em Foco. O evento
realizado ao longo do ano

reuniu dezenas de engenheiras
e engenheiros para debater
questões de gênero e propor a
conscientização da ampliação
dos espaços de poder pelas
mulheres.
Foram exibidos ao longo do
ano seis filmes em que cujos
temas e personagens protagonizam a luta pelo empoderamento das mulheres, pela
liberdade sexual, por direitos
trabalhistas, contra o assédio
sexual e moral, e várias outras
questões.

Senge- PR

Diretoria do Senge em apoio à campanha ElesPorElas, promovida
pela ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero
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SENGE JOVEM

ENGENHARIA DO FUTURO
COM OS PÉS NO PRESENTE
I

novação e desenvolvimento
tecnológico, mercado de
trabalho, ética profissional e o
papel dos futuros profissionais
de engenharia como agentes
da transformação social foram
temas de destaque em 2015
durante os vários eventos promovidos pelo Sindicato dos
Engenheiros a partir do Senge
Jovem, o seu braço de relacionamento com os estudantes
das mais diversas áreas da
engenharia.
Ao longo do ano foi cumprida
uma agenda que incluiu reuniões com centros acadêmicos; palestras em semanas de
engenharia, em universidades
públicas e privadas em todo o
Paraná e dois grandes eventos
promovidos pelo Senge Jovem:
a Semana do Jovem Engenheiro, em Foz do Iguaçu; e
a Jornada Senge Jovem, em
Curitiba.

Em Foz, a Semana do Jovem
Engenheiro reuniu durante
quatro dias de palestras mais
de 400 estudantes de engenharia para debater produção de
capital tecnológico, a valorização de empresas nacionais de
setores estratégicos e o papel
da engenharia no desenvolvimento e na defesa
da soberania nacional.
Já em Curitiba, a Jornada
Senge Jovem contou com
participação de profissionais
de destaque no mercado de
trabalho. Foi uma troca de experiências sobre o mercado de
engenharia, ética profissional
e a engenharia com foco na inclusão social. A relevância dos
temas chamou a atenção até
de quem não cursa engenharia
tendo atraído para o evento
acadêmicos dos cursos de
Direito, Química, Matemática
Industrial e de Arquitetura e
Urbanismo.

JOVENS LIDERANÇAS
Os gestores do Programa Senge Jovem
promoveram uma série de reuniões, na
sede do Sindicato, em Curitiba, com
lideranças de entidades estudantis dos
cursos de engenharias da Capital.
Nos encontros, realizados em fevereiro
e março deste ano, foram discutidas formas de aproximação entre o
sindicato e os futuros engenheiros por
intermédio de parcerias com grupos
de extensão, de pesquisas, centros e
diretórios acadêmicos, entre outras.
Juliana Camargo, que cursa o 5º
período de Engenharia Ambiental
na Universidade Federal do Paraná e
preside o Centro Acadêmico (CAEA/
UFPR) abriu os encontros.
Outra jovem liderança a atender ao
chamado do Senge Jovem foi o presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia do Paraná da Universidade
Federal (Daep-UFPR), Gabriel Feijó.
Senge- PR

Senge- PR

Juliana Camargo, presidente do CAEA UFPR com
os sócios-aspirantes do Senge-Jovem, Anderson
Souza e Letícia Partala.
Senge- PR

Mais de 400 estudantes debateram inovação tecnológica em Foz do Iguaçu na Semana do Jovem Engenheiro.
Neste ano, o evento será em Londrina.
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Acadêmico de Engenharia Civil, Gabriel Feijó
(à direita) com Anderson e Letícia.

PISO PROFISSIONAL

SMP - 50 ANOS DE UM DIREITO

Em abril de 2016, a Lei
Federal 4.950-A completa
50 anos de vigência.
Garantir o pagamento
do Salário Mínimo
Profissional a engenheiras
e engenheiros é tarefa
permanente do Senge-PR

N

o dia 22 de
abril deste ano,
um dos principais direitos dos
profissionais de
engenharia, o
Salário Mínimo
Profissional
(SMP), completará cinco
décadas. Em
1966 entrou em
vigor a lei federal 4.950-A/66,
que regulamenta a remuneração
mínima para serviços prestados
pelos profissionais diplomados
em Engenharia, Agronomia,
Química,Veterinária e Arquitetura.
Desde então, os engenheiros

de todas as modalidades têm
garantida por lei uma remuneração mínima para jornadas de 6 e
8 horas de trabalho. Ter o direito
garantido em lei, no entanto,
não é a mesma coisa que ter a
efetivação do piso. Diariamente,
o Senge-PR e demais sindicatos
de engenheiros do país lutam
pelo respeito e cumprimento do
piso dos engenheiros.
“No Paraná, temos conquistado ao longo dos anos, por
meio de ações jurídicas e de
negociações, o respeito ao
piso e o pagamento do SMP
aos engenheiros. Porém, ainda
há muito a avançar, e isso só
é possível com a mobilização
da categoria, que faz do Senge
uma entidade sólida e atuante”,
defende o presidente do Sindi-

A LEI 4950-A/66
Por Marcelo Trindade de Almeida

N

este ano comemoramos
os 50 anos da entrada em
vigor da Lei 4950-A/66, que
estabeleceu o salário mínimo
profissional para os engenheiros, agrônomos, veterinários,
arquitetos e químicos.
Trata-se de uma grande conquista, pois a partir de então
ficou estabelecido um piso que
garante dignidade e respeito
aos trabalhadores engenheiros.
Com o advento da lei, o piso
profissional dos engenheiros
ficou assim estabelecido:
6 vezes o valor do salário
mínimo vigente no País
para os profissionais graduados em cursos com quatro
anos ou mais de duração
(art. 4º, alínea a, combina-

do com o art 5º); […]
Referido piso é fixado para
aqueles casos em que o contrato de trabalho seja para
uma jornada de trabalho de
6 horas diárias, passando
o valor da hora trabalhada
além da sexta a ter a incidência de um acréscimo.

Este acréscimo, que inicialmente era de 25% sobre o
período excedente (art. 6º), no
entendimento do Senge-PR,
deve ser aumentado para 50%,
percentual previsto na Constituição Federal de 1988 para
adicional de horas extras.
Sob tal perspectiva, há uma
ampliação do valor a ser pago aos
profissional de engenharia con-

cato, o engenheiro agrônomo
Carlos Roberto Bittencourt.
No campo jurídico, apenas
nos últimos cinco anos, cerca
de 25 ações jurídicas ingressadas por meio da assessoria do
Senge deram ganho de causa
aos engenheiros em reconhecimento ao piso profissional.
Destas, três foram coletivas
e abrangeram os engenheiros
da Oi Telecom, do Instituto
Emater e da Siemens.
“Além dessas, em anos anteriores
o Senge também acumula vitórias em outras ações judiciais envolvendo grandes empregadoras
de engenheiros, como a Copel,
Itaipu e Sanepar. Graças a essas
ações e a forte presença do Senge
nas negociações junto ás empre-

forme aponta a Lei Federal com a
interpretação do Senge-PR.

sas hoje milhares de engenheiros
têm a garantia do mínimo profissional previsto pela lei federal”,
lembra Bittencourt.
Em luta constante para reafirmar
o direito dos engenheiros, o Senge-PR atua também em outras
frentes para garantir o pagamento
do Piso. As negociações salariais
é uma delas, e tem garantido conquistas com a pressão nas defesas
das reivindicações dos engenheiros e a garantia do pagamento do
SMP previsto em instrumentos
de coletivos de trabalho. Exemplo disso são as convenções que
abrangem os engenheiros que
atuam nos setores da Federação do Comércio e no setor de
eletroeletrônico, que preveem o
cumprimento da Lei 4.950-A em
cláusulas específicas.

Divulgação

Assim, na prática, se a jornada
de trabalho do engenheiro for
de 8 horas diárias, o piso salarial será de 9 salários mínimos.
Ou seja, 6 salários mínimos
pelas primeiras 6 horas e 3 (2
horas+50%) salários mínimos
pela sétima e pela oitava horas.
Mesmo sendo uma conquista,
porém, a aplicação integral do
piso ainda deixa muito a desejar. Para que o direito não fique
apenas na lei, é fundamental a
mobilização da categoria e de
suas entidades representativas.
Com isso, será possível a
preservação e efetivação do
piso em qualquer lugar onde
exista um engenheiro trabalhando, e a garantia de uma
situação mais condizente com
a responsabilidade e o conhecimento técnico exigidos.

Marcelo Trindade de Almeida é advogado especialista
em Direito Administrativo,
e integra a equipe do escritório Trindade e Arzeno
Advogados Associados, que
presta assessoria Jurídica ao
Senge-PR.
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AÇÃO SINDICAL

JUSTIÇA OBRIGA COHAPAR A EXONERAR
Decisão tem
COMISSIONADOS IRREGULARES
fundamento em
reclamatória
trabalhista feita pelo
Ministério Público
(MP) a partir de
representação do
Senge-PR pela
extinção de cargos
criados sem
amparo legal.

A

Companhia de Habitação
do Paraná (Cohapar) deverá exonerar os comissionados contratados sem previsão
legal sob pena de multa de R$
5 mil por trabalhador. Esta é a
determinação da sentença da
Justiça do Trabalho, proferida
em fevereiro, devido a criação
de cargos de livre nomeação
sem concurso público ou lei
específica.
Na sentença liminar, o juiz
do trabalho Luciano Augusto
Coelho condenou a Cohapar
a pagar R$ 100 mil por danos
morais coletivos e proibiu
a empresa de realizar novas
contratações sem concurso ou
definição legal.
A decisão se dá com base em
reclamatória trabalhista feita
pelo Ministério Público (MP)
com base em representação do
Senge em setembro de 2011,
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denunciando a existência dos
cargos irregulares na empresa..

Senge-PR

Em recomendação à Cohapar
em 2014, o MP apontava em
documento que a Cohapar
havia criado 45 cargos sem
respaldo legal. Por ser uma
empresa de economia mista,
prestadora de serviço público,
a Cohapar, segundo a decisão
do MP, não poderia realizar contratações sem prévia
aprovação em concurso, ou
criar cargos em comissão que
não estejam declarados em lei
específica de nomeação.
Anteriormente o Ministério
Público também havia recomendado a extinção de cargos
em comissão da Sanepar, em
atendimento à mesma representação do Senge. Até o momento a Justiça não julgou o
processo relativo à Companhia
de Saneamento do Paraná.

Sentença prevê multa diária de R$ 5 mil por funcionário admitido
de forma irregular

