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A história se repete no Paraná

Governo quer carta branca
para entregar patrimônio
Projeto de Lei do Executivo propõe venda de
ações da Copel, Sanepar e Cohapar até o limite máximo e a alienação de bens e imóveis sem
a necessidade de autorização da Assembleia
Legislativa ............Página 6
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CONSTRUÇÃO COLETIVA

CIRCO DA DEMOCRACIA

Dobrou o número de profissionais de engenharia e agronomia que são candidatos a prefeitos no Paraná no próximo
dois de outubro. A participação da categoria é igual entre
os concorrentes ao posto de vice-prefeito e maior para as
Câmaras de Vereadores. | Página 4 •

Reunidos no 1º Encontro Estadual do Senge Jovem,
futuros engenheiros traçam metas e elegem prioridades para o fortalecimento do papel da engenharia na
sociedade ante ao cenário de crise político-econômica
da Nação | Página 9 •

Num circo montado no espaço histórico do coração de Curitiba foi dada voz e vez aos cidadãos
e personalidades de todo o País que clamam por
justiça, igualdade de direitos e a democracia plena e
verdadeira. | Página 10 •

EDITORIAL

A

s defesas da democracia e do bem público são pautas permanentes do Sindicato dos Engenheiros do Paraná que se tornam
mais visíveis e mais necessárias quanto maiores
forem as injustiças nos campos político, social e
institucional dos nossos estados e do nosso país.
Em meio a uma nebulosa crise política que
paira sobre o Brasil, o governo do Paraná, mais
uma vez, propõe a venda do patrimônio de
empresas de serviços públicos prioritários ao
nosso povo. Copel, Sanepar e Cohapar, respectivamente Energia, Água - Abastecimento e
Habitação Popular, têm seus ativos novamente transformados em objetos de barganha para
que o governo paranaense pague as suas contas
mal administradas.
A história se repete. E a tentativa da venda
da Copel e Sanepar, gestada em um governo neoliberal no final dos anos 90 e início de 2000,
e frustrada graças à união do povo paranaense, de entidades sindicais, movimentos sociais
e demais setores da sociedade organizada pela
garantia do patrimônio de todos, é novamente
enviada à Assembleia Legislativa do Paraná em
forma de Projeto de Lei do Executivo. Um pacotaço reeditado no período de menos de um
ano, agora fatiado para tentar ludibriar o povo
e empurrar goela abaixo dos paranaenses e do
próprio parlamento a vontade de um governo
falido que anseia por arrecadar a todo custo.
Há mais de 15 anos, o Senge-PR levantou a
bandeira em defesa da Copel e Sanepar e hoje
se renova e se mantém firme neste propósito.
Enviamos ofícios aos 54 deputados estaduais
manifestando a posição contrária ao pacotaço,
independentemente das suas variações de texto. Nosso sindicato também participou de audiência pública, no Plenarinho da Assembleia,
se opondo ao PL 419/2016, conforme você poderá ler registrado nas páginas a seguir.
Nesta quarta edição do Jornal do Engenheiro destacamos ainda as eleições do próximo 2
de outubro. Uma boa nova é o fato de que é
crescente a iniciativa dos profissionais de engenharia e agronomia em participar ativamente
da vida pública. Dobrou o número de engenheiros, engenheiras, agrônomos e agrônomas candidatos a prefeito e prefeita no comparativo das
eleições de 2012 para o pleito deste ano. Além
disso, a luz da engenharia com vistas ao futuro
também se mantém acesa e ainda mais forte, a
partir dos compromissos assumidos por futuros engenheiros e engenheiras das mais diversas
áreas no 1º Encontro Estadual do Senge Jovem.
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EXPEDIENTE
O Senge-PR segue firme ao lado de cada um
dos profissionais de engenharia, agronomia e
geociências que representa. Fortalecemos nossas ações, não apenas na rotina obrigatória de
lutar por mais direitos e garantias na carreira
de quem aplica a técnica em benefício de todos.
Vamos ainda mais além, no suporte pleno
ao direito à palavra e à Justiça, como fizemos
no Circo da Democracia, no qual tomamos parte ativa na discussão de caminhos melhores ao
lado de pensadores, juristas, artistas, engenheiros, arquitetos, jornalistas e representantes de
inúmeras áreas da nossa sociedade.
Nossa inciativa é pelo fim da arbitrariedade,
dos conchavos e da venda do que é do povo para
garantir o enriquecimento do sistema financeiro e de mantenedores de currais eleitorais que
se escondem atrás de siglas partidárias que se
multiplicam para formar alianças em torno de
projetos de poder. Defendemos a construção de
um Brasil justo para todo o seu povo e a materialização das reformas política, fiscal e previdenciária tão urgentes.
O conteúdo deste Jornal do Engenheiro de
número 4, além de informar sobre as ações do
Senge, é um convite à reflexão e à participação
ainda maior dos profissionais de engenharia nas
decisões em favor de um futuro de oportunidades para todos.

Tenha uma boa leitura.
Senge-PR
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AÇÃO SINDICAL
Sanepar

Senge promove
curso de formação
sindical

Colocar o sindicalismo em perspectiva e debater
os rumos das lutas em defesa dos trabalhadores. Foi
com estes objetivos que o Senge promoveu entre os
dias 29 e 30 de julho o curso de Formação Político-Sindical.
“Formar novas lideranças e renovar as energias e
o conhecimento dos dirigentes sindicais são medidas fundamentais para fortalecer a luta sindical. E
alcançamos isso com essa troca de experiências, entre quem participa há tempos do mundo sindical e
quem está na outra ponta, na formação profissional”,
afirma o presidente do Senge, Carlos Roberto Bittencourt.
Durante os dois dias de evento, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, mais de 50
dirigentes da capital paranaense e das regionais do
Senge, dirigentes de sindicatos de engenheiros de outros estados e estudantes de engenharia debateram
as concepções sindicais, economia política e classes
sociais.
As palestras do curso, promovido em parceria
com a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), foram ministradas pelos pesquisadores do Centro Nacional de Estudos Sindicais e

Engenheiros aprovam
PPR da Sanepar
Com 80% dos votos, os engenheiros,
geógrafos e geólogos da Sanepar que
participaram das assembleias do Senge
aprovaram a proposta da empresa para
distribuição do Programa de Participação nos Resultados (PPR) 2015.
A proposta, aprovada em assembleias em Curitiba, Ponta Grossa, Campo Mourão, Maringá, Londrina, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco e
Foz do Iguaçu, representa um aumento
de 4% em comparação ao ano anterior.
Com a aprovação, os mais 400 profissionais da empresa receberão a título
de PPR o valor linear de R$ 5.697,74.

Evento reuniu lideranças e acadêmicos de engenharia de todo o estado para discutir o futuro do sindicalismo

do Trabalho (CES).
Para o doutor em economia pela UFRJ e um dos
pesquisadores do CES, Marcelo Pereira Fernandes,
a formação político-sindical é fundamental para a
politização e intensificação das lutas sindicais, na
medida em que profissionaliza a atuação sindical.
No entanto, na opinião de Marcelo, é o cenário de
crise política atual que torna a necessidade de uma
formação e união nas entidades sindicais, frente aos
desafios com as medidas conservadoras e que atacam
os direitos dos trabalhadores.
“Os objetivos do governo golpista são evidentementes impopulares. O que ocorre é um ataque contra tudo que é público, inclusive nas áreas de saúde e
educação. Temer precisa aplicar o saco de maldades

contra o trabalhador o mais rápido possível não só
porque é uma exigência da elite que financiou o golpe, mas também por tratar-se de governo que já nasce muito impopular e não se sabe por quanto tempo
irá se sustentar. Por isso, do meu ponto de vista o governo Temer prepara uma Blitzkrieg, a ‘guerra relâmpago’ dos nazistas durante a segunda guerra, contra a
CLT. Direito de greve, férias, 13º salário e vários outros. Tudo que for possível ser flexibilizado será tentado. Fora isso, não há sinais que a crise está no fim,
isso por questões internas (crise política, lava jato,
tentativa de ajuste fiscal) e externas (desaceleração
da China). Portanto, o desemprego deverá se manter
elevado, o que significa um desafio ainda maior para
o setor sindical”.

Senge cobra na Justiça licenças-prêmio não
pagas a aposentados do Estado
Você foi engenheiro do Estado e se aposentou sem retirar suas licenças-prêmio? O Senge
entrou com ação coletiva em nome dos seus representados cobrando o pagamento e a reversão
em dinheiro das licenças-prêmio não gozadas pelos engenheiros antes da aposentadoria. Se você
se aposentou sem retirar os benefícios, entre em
contato com o Departamento Jurídico do Senge
pelo telefone (41) 3224-7536. Com isso, o sindicato
formará uma relação de representados, que será
utilizada no andamento das negociações do acordo com a Procuradoria Geral do Estado (PGE).
Com o andamento da ação, a PGE informou a Justiça que quer firmar acordo com os servidores aposentados. Assim, o Senge deverá encaminhar a relação de

servidores que se aposentaram sem retirar o benefício.
A ação foi ingressada por meio do escritório
Trindade e Arzeno, que presta assessoria Jurídica
para o Senge, e segue na Justiça sob o n.º 000398312.2015.8.16.0179. No processo, o Sindicato cobra a
conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas, mas não usufruídas e nem computadas em
dobro para efeito de aposentadoria, bem como o
pedido de condenação do Estado do Paraná ao pagamento dos valores, corrigidos monetariamente
e acrescidos de juros legais.
O Senge realizará uma assembleia com a participação dos aposentados interessados na ação
após debater a proposta de negociação com a PGE
e com a Justiça, antes de qualquer decisão.
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Dobra o número de
profissionais de
engenharia
candidatos
a prefeito
no Paraná

São 29 os concorrentes ao comando das administrações municipais neste ano de 2016 contra 14 da
última eleição. Houve um empate no número de candidatos a vice-prefeito e um aumento de 45%
de vereadores de quatro anos para cá. Na soma de todos os candidatos engenheiros, engenheiras,
agrônomos e agrônomas para o Executivo e Legislativo municipais o aumento é de 46%.

N

as eleições municipais de 2 de outubro,
161 profissionais de
engenharia e agronomia concorrerão aos postos de prefeito, vice-prefeito e vereadores no Paraná.
É o que mostram os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
correspondentes à ocupação declarada no registro das respectivas candidaturas.
São 29 aqueles(as) que pleiteiam o posto de prefeito(a), sendo duas mulheres: Leila Klenk,
na Lapa, e Tereza Giacomini, em
Renascença. Outros 17 lançaram
candidatura a vice-prefeitos e 115
para as Câmaras Municipais, sendo oito engenheiras/agrônomas
que concorrem a vereadoras.
Comparativamente às eleições
de 2012, dobrou número de profissionais de engenharia e agronomia que concorrem a prefeito(a)
no Paraná.
Na eleição passada, foram
14 os engenheiros e agrônomos
candidatos à cabeça de chapa na
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eleição majoritária, sendo uma
mulher (Leila Klenk, que agora
disputa a reeleição). Houve empate no número de candidatos a
vice-prefeito(a)s da eleição passada para cá, com 17 concorrentes
ao posto.
Foram 79 os profissionais engenheiros e de agronomia candidatos
a vereador em 2012, entre os quais
quatro mulheres. Para as eleições
de outubro, são 36 candidatos a
mais para as Câmaras Municipais,
sendo que o número de mulheres
que concorrem a vereadoras também dobrou comparativamente ao
pleito anterior (de 4 para 8).

Colégio eleitoral

Do total de 11,24 milhões de habitantes calculados pelo IBGE neste ano de 2016, o Paraná tem 7,86
milhões eleitores aptos a votar nas
eleições de 2 de outubro. Ou seja,
eleitorado paranaense equivale a
69,92% do total da população. Entre
os eleitores, 52% são mulheres e 48%
homens.
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Escolaridade

No que diz respeito ao grau de
instrução, aqueles com ensino fundamental incompleto são (27,48%)
ou 2.163.234 eleitores. Outros 21,23%,
equivalentes a um contingente de
1.670.711 pessoas, têm ensino médio
completo.
São 16,67%, ou 1.312.117, os eleitores que têm ensino médio incompleto. Já aqueles com ensino
superior completo representam
10,57% do eleitorado paranaense,
o equivalente a 832.144 pessoas.
Já 7,73%, ou 608.304 pessoas que votam em solo paranaense, completaram o ensino fundamental. Outros
599.991 eleitores, 7,62%, alegaram
que sabem ler e escrever. Aqueles
com ensino superior incompleto
são 5,50% do eleitorado, ou 433.210
pessoas.
No Paraná, há ainda 238.169
eleitores analfabetos, que representam 3,02% do total, sendo que 11.534
pessoas (0,14% do contingente de
eleitores) não informaram o grau de
instrução ao TRE.

Na Capital

Curitiba tem 1,28 milhão de
eleitores, número que equivale a
67,72% da população da Capital
que é de 1,89 milhão de pessoas,
segundo estimativa do IBGE para
este ano de 2016. No universo do
eleitorado paranaense, os curitibanos representam a fatia de 16%.
O eleitorado feminino da capital
é dominante com 53,82% (693.964
eleitoras), sendo o restante (595.250),
ou 46,17%, os homens votantes.
Ainda há, entre os eleitores e
eleitoras que votam em Curitiba,
7.559 analfabetos. Os que têm ensino fundamental completo são quase
100 mil (99.937) eleitores e outros
189.001 não completaram o ensino
fundamental. Já, 389.020 votantes da Capital têm o ensino médio
completo e 129.381 não completaram o ensino médio. São 22.014 os
eleitores que declararam saber ler e
escrever. Aqueles que concluíram o
ensino superior são 315.349 e os eleitores com ensino superior incompleto são 136.954.

Veja quem
são os
engenheiros
candidatos
filiados ao
Senge

Prefeitura
Município - Lapa
Nome – Leila Aubrift Klenk
Formação – Engenheira Agrônoma
Partido – PT (13)
Município - Piraquara
Nome – Marcus Tesserolli
Formação – Engenheiro Civil
Partido – PDT (12)

Município – Congonhinhas
Nome – Luciano Merhy
Formação – Engenheiro Agrônomo
Partido – PTB (14)

Município - Curitiba
Nome – Sérgio Roberto Cavichiolo Franco
Formação – Engenheiro Civil
Partido – PPS (23.200)

Município – Foz do Iguaçu
Município - Peabiru
Nome – Roberto Lolis
Nome – Claudinei Antônio Minchio Formação – Engenheiro Agrônomo
Formação – Engenheiro Agrônomo Partido – PPS (23.023)
Partido – PT (13)
Município - Maringá
Nome – Yutaka Mário Kobayashi Júnior
Formação – Engenheiro Civil
Câmaras Municipais
Partido – PR (22.000)

Município – Pato Branco
Nome – William Cézar Pollonio Machado
Formação – Engenheiro Químico
Partido – PMDB (15)

Município - Cambará
Nome – Roberto Simões
Formação – Engenheiro Agrônomo
Partido – PTdoB (70.789)

Município – Saudade do Iguaçu
Nome – Rosane Dalpiva Bragato
Formação – Engenheira Agrônoma
Partido – PDT (12.000)

Município – Pato Branco
Nome – Augustinho Zucchi
Formação – Engenheiro Agrônomo
Partido – PDT (12)

Município – Cornélio Procópio
Nome – Richard Poli Soares
Formação – Engenheiro Civil
Partido – PMDB (15.777)

Município - Umuarama
Nome – Maurício José Franco
Formação – Engenheiro Agrônomo
Partido – PTN (19.111)

Candidatos por
município (todos)
Prefeito
Vice-Prefeito
Vereador
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PATRIMÔNIO PÚBLICO

O Paraná em leilão

Em reedição do pacotaço, governo Richa propõe a venda
de ações da Copel e da Sanepar para levantar R$ 2
bilhões e pagar dívidas da má administração

N

o espaço de um ano, o governo do
Paraná reencaminha à Assembleia
Legislativa um pacote de reforço fiscal que expõe a fragilidade da administração e põe em
xeque a propaganda institucional que afirmava que o Paraná era um dos únicos estados do
País a “fazer a lição de casa”.
“A Copel e a Sanepar são patrimônios
do povo paranaense. São empresas que têm
resultados significativos alcançados com a
contribuição direta e o esforço de servidores
de carreira de alto nível que integram os seus
quadros. Os paranaenses são parte interessada e têm que participar dessa discussão,
qualquer que seja o interesse do governo
que envolva o patrimônio público”, afirma o
presidente do Sindicato dos Engenheiros no
Estado do Paraná (Senge-PR), Carlos Roberto Bittencourt. A soma entre engenheiros e
engenheiras copelianos e saneparianos é de
1.207 profissionais, sendo 770 funcionários da
Copel e 437 da Sanepar.
Na opinião do presidente do Senge-PR,
a nova versão do pacotaço, apresentada pelo
governo à Alep, não traz em seu conteúdo
ações que proponham uma visão de desenvolvimento ao Estado ou o incremento da
atividade industrial, comercial ou agrícola.
“O novo pacotaço visa pura e simplesmente
ao aumento da arrecadação. Igual medida foi
tentada no ano passado, quando o governo
elevou o ICMS às alturas, aumentou o IPVA
e mexeu no ParanaPrevidência. O que se propõe com a negociação de ações da Copel e da
Sanepar, por exemplo, é a venda do patrimônio do Estado para cobrir despesas imediatas.
É uma operação tapa-buracos”.
Pela primeira versão do Projeto de Lei
419/2016, de autoria do governo do Estado,
enviado à Assembleia Legislativa, a admi-

nistração Beto Richa inclui um artigo que
desobriga o governo de pedir autorização à
Assembleia a cada vez que pretender vender
ações de empresas públicas e sociedades de
economia mista, como são a Sanepar e a Copel. A única cláusula exigida é que o governo
mantenha o controle acionário das empresas.
Da Sanepar o Estado controla 74,97% das
ações totais e da Copel, 58,6% das ações são de
propriedade do governo. A proposta é se desfazer de 24% das ações da Sanepar, restando
ao governo 50,97% do controle da Companhia de Saneamento e vender 8,5% das ações
da Copel, ficando o governo com 50,01% do
domínio das ações da Companhia de Energia. Com a provável venda, o Paraná deixará
de receber parte dos dividendos das estatais.
Hoje, a cada ano, Copel e Sanepar rendem
aproximadamente R$ 200 milhões para os
cofres do governo.
Em editorial do dia 22 de agosto de 2016,
o Jornal Gazeta do Povo questiona a medida
proposta pelo governo a partir do seguinte
posicionamento: “Os dados do projeto encaminhado à Assembleia Legislativa são insuficientes para sustentar o argumento de que
vale a pena abrir mão das ações. Sem um projeto estruturante e sem mostrar detalhes do
que pretende fazer com os R$ 2 bilhões que
seriam arrecadados na operação, o governo
do estado não permite por enquanto que se
faça uma correta análise de custo-benefício”,
apontou o Jornal.
Primeira versão do Projeto de Lei do governo
enviado à Alep tinha 153 artigos e mais de 20 temas, entre os quais:
- Autoriza o Poder Executivo a vender ações da
Copel Sanepar entre outras empresas públicas e sociedades de economia mista;

- Revoga o dispositivo que determina que o Estado
deve deter, no mínimo, 60% das ações ordinárias (com
direito a voto) da Sanepar. Como o governo possui
74,97% das ações ordinárias, poderá se desfazer de até
24,96% mantendo o controle acionário no limite mínimo legal;
- Cria duas novas taxas: Acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e
aproveitamento de Recursos Hídricos e Acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra,
exploração e aproveitamento de Recursos Minerais. As
taxas serão cobradas de empresas que são grandes usuárias da água não tratada e recursos minerais;
- Cria o Conselho de Controle das Empresas Estatais (CCEE), que ficará subordinada à Secretaria da
Fazenda (Sefa). O Conselho terá a atribuição de fazer
o acompanhamento das atividades e avaliação de desempenho das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, inclusive autorizar o aumento
de capital das estatais e subsidiárias;
- Permite que o governo faça a alienação de imóveis
da Cohapar, Sanepar, Copel, entre outras empresas
públicas, sem autorização da Assembleia Legislativa;
- Autoriza o governo a renegociar dívidas com a
Copel e Sanepar;
- Autoriza o Estado a realizar empréstimo de R$
150 milhões com o Banco do Brasil para financiar o
Programa Rotas do Desenvolvimento;
- Isenta o Estado e suas autarquias, a Defensoria
Pública e o Ministério Público das custas e taxas judiciais cobradas pelo Tribunal de Justiça nos processos
em que o Estado é parte, para evitar que use recursos
para realizar um pagamento para ele próprio;

A defesa do interesse público é uma das
prioridades do Sindicato dos Engenheiros e
uma ação permanente. Carlos Roberto Bittencourt considera que a nova tentativa de
aprovar rapidamente um pacote fiscal, sem a
devida transparência, remete à história vivida
no início dos anos 90, quando o governo da
época tentou privatizar a Copel e a Sanepar.
“Novamente um governador tenta anular
o papel do parlamento e agir por conta própria, de costas para o povo. A população do
Paraná já impediu um governo de vender um
bem que é de todos. Naquele momento histórico, o Senge e demais entidades sindicais uniram forças à população paranaense e tiveram
êxito em garantir que o patrimônio não fosse
vendido. Continuamos firmes em nossos propósitos e que o governo saiba que a memória da
história recente faz com que não nos deixemos
enganar”, afirma o presidente do Senge-PR.

O que se propõe com a negociação de
ações da Copel e da Sanepar, por exemplo,
é a venda do patrimônio do Estado para
cobrir despesas imediatas.
É uma operação tapa-buracos
6
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Senge defende
patrimônios da
Copel e Sanepar em
audiência na Alep
Também em ofício enviado aos 54
deputados, o presidente do Senge
qualificou a iniciativa do governo
como uma manobra de arrecadação
para pagar dívidas imediatas e que
fere independência entre os poderes
Executivo e Legislativo.

O

Sindicato dos Engenheiros do
Paraná (Senge-PR) saiu em defesa do patrimônio das empresas públicas
Copel e Sanepar, em audiência pública
que debateu o Projeto de Lei 419/2016, do
governo do Estado, que prevê a venda até
o limite de ações da Copel e da Sanepar e
a alienação de bens e imóveis dessas duas
empresas e mais da Cohapar, sem a necessidade de aprovação por parte do Legislativo.
A audiência, proposta pelo deputado Tadeu Veneri, foi realizada na manhã de 30
de agosto, no Plenarinho da Alep e reuniu parlamentares, lideranças sindicais,
representantes de movimentos sociais da
seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB-PR) e da sociedade organizada paranaense. O governo foi representado na mesa,pelo diretor-geral da Secretaria
de Estado da Fazenda, George Tormin.
Na oportunidade, o projeto do governo foi

Diretor do Senge e engenheiro da Copel, Cícero Martins Jr. questionou sobre a

Fotos: Senge
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Engenheiros em defesa da Copel e Sanepar - contra a mais recente tentativa de venda do patrimônio público, Senge participa de audiência pública para debater os impactos do PL 419/2016

avaliado em sua totalidade. O diretor do
Senge e coordenador do Senge Jovem, Cícero
Martins Junior, questionou quanto o Estado
perderá de receita com a venda das ações.
A perda anual com a venda do excedente dos ativos da Copel e Sanepar no
mercado financeiro poderá chegar a R$
60 milhões por ano. Nessa conta não estão
considerados os valores que seriam provenientes da alienação de bens e imóveis
dessas companhias também previstos na
proposta governista. “Pela legislação societária brasileira é absolutamente irrelevante se o Poder Público detém 100% ou 50,1%
das ações das empresas para manter o

as perdas que as empresas públicas terão com a venda do patrimônio.

controle sobre as mesmas. O que o Estado
está propondo é a alienação do excedente
dessas ações, sem que haja a perda do controle acionário. Não muda absolutamente
nada em relação à situação atual. No caso
da Sanepar iremos manter 60% das ações
ordinárias, assim como da Cohapar”, afirmou o diretor-geral da Secretaria de Estado da Fazenda, George Tormin. Segundo
ele, houve um ajuste na proposta que deverá ser encaminhada à Alep, feita com a
anuência dos representantes do chamado
G7, para que as ações não sejam negociadas a um valor inferior ao do valor patrimonial. “Isso significa que por exemplo,
no caso da Sanepar, as ações estão sendo
negociadas hoje na bolsa a R$ 5 ou R$ 6 a
unidade e o valor patrimonial dessas ações
supera R$ 9,00. O valor mínimo será o patrimonial das ações das empresas”, disse.
O representante da Sefa ressaltou
ainda que a ideia do governo é a de transformar a Cohapar numa espécie de imobiliária, que angariaria recursos a partir
da negociação do patrimônio das outras
duas estatais.
“A Cohapar tem reduzido, ao longo
dos últimos anos tem reduzido em muito a sua atividade operacional e não tem
conseguido gerar recursos para se manter.
A proposta é utilizar a mão de obra da
Cohapar, que é qualificada, em uma outra
atividade. Estamos propondo que a Cohapar possa ser a vendedora desses imóveis,
sendo responsável pela avaliação e a ven-

da, com a remuneração pelo Estado por
este serviço tendo, com isso, uma receita
adicional”, disse.
Sobre a venda dos imóveis, tanto da
Copel como da Sanepar, sem a autorização da Assembleia Legislativa, a alegação
de Tormin é a de que essas empresas não
dependem de recursos do governo e, portanto, devem ter autonomia para dispor
de seus imóveis dentro de um processo
mais ágil e rápido.
Antes mesmo da audiência pública,
o Senge-PR já havia se manifestado em
defesa do patrimônio Público, tendo enviado ofício aos 54 deputados estaduais.
No documento, o presidente do sindicato, engenheiro agrônomo Carlos Roberto
Bittencourt destaca que “Mais uma vez, o
governo do Estado, no afã da arrecadação
pura e simples, com o objetivo de pagar
dívidas imediatas, busca ferir a independência entre os poderes ao submeter os
deputados estaduais a vontade do governo no trato da coisa pública”.
Na audiência pública a mesa comandada pelo proponente, deputado Tadeu
Veneri, foi composta ainda pelos deputados estaduais Evandro Araújo, Márcio
Pacheco, Péricles de Mello, Tercílio Turini, Cláudio Palozi, Ademir Bier, Nelson
Luersen e Requião Filho. Além deles,
compuseram a mesa o representante do
governo do Estado, diretor-geral da Secretaria de Estado da Fazenda, George Tormin; o ex-diretor de Finanças, Relação

com Investidores e de Controle de Participações na Copel, Antonio Rycheta Arten;
o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-PR, Fabio Artigas Grillo
e o presidente da Faciap, Guido Bresolin
Junior. Representaram o Senge-PR, o vice-presidente Valter Fanini; o coordenador
do Senge Jovem, Cícero Martins Jr. e o diretor Claudinei Pedroso Ribas.

Tormin da Sefa: “É absolutamente irrelevante se o
Poder Público detém 100% ou 50,1% das ações das
empresas para manter o controle sobre as mesmas.”
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ARTIGO

Efeitos do pacote do
governo na Copel e Sanepar
Por Cid Cordeiro

O

Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa em 15/08/2016, através da Mensagem 32/2016, o
Projeto de Lei PL 419 /2016 cuja Ementa é “DISPÕE SOBRE
O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, O CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, E
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Além das questões
relativas ao processo administrativo fiscal o projeto traz em outras providências uma série de medidas que não têm nenhuma
afinidade com o objeto principal.
São pontos relacionados à taxa de água, a criação do Conselho de Controle das Empresas Estatais, a venda das ações da
Copel e Sanepar e a alienação de imóveis das empresas públicas.
Também validam o acordo para o Estado utilizar créditos da
Copel e alteram legislação do ICMS, ITCMD e IPVA, além de
isentar o Estado do Paraná do pagamento de custas judiciais.
Por entender que a junção de matérias distintas e desconexas em um mesmo Projeto de Lei é ilegal, por ser vedada pelo
inciso II do art. 7º. da Lei Complementar Federal n° 95/1998 e
pelo art. 8° da Lei Complementar Estadual n° 176/2014, o Projeto de Lei apresentado pelo Governo foi separado em seis
novas proposições: PL N° 433/2016; PL N° 434/2016; PL N°
435/2016; PL N° 436/2016; PL N° 437/2016 E PL N° 438/2016.
Nessas proposições são tratados separadamente os seguintes aspectos: Redução de IPVA para locadoras e extinção de dívida IPVA
ocorridas até 31/12/2011; isenção do Estado do Paraná de pagamento
de custas judiciais; ampliação da prestação de serviço da COHAPAR; alteração da base de cálculo do ICMS de origem de outros
estados; instituição do Conselho de Controle das Empresas Estaduais; autorização da venda de imóveis do Governo; autorização à
alienação de ações da Copel e Sanepar, validação da carência de pagamento para o Estado do saldo remanescente do CRC-COPEL;
permissão ao parcelamento de débitos do Estado com a Copel e
Sanepar; autorização de empréstimo no valor de R$ 150 milhões e a
criação da taxa de uso da água e de exploração de recursos minerais.
Está claro que o governo se aproveitou de um Projeto de
Lei que, aparentemente trataria de alterações do processo administrativo e fiscal, para passar uma série de medidas polêmicas
e com efeito danoso para as estatais paranaenses sem que isso
levantasse polêmicas, como levantou.
Os impactos das medidas para a Copel
As tentativas de venda da Copel - No período 1998/2002, o
então governador Jaime Lerner tentou privatizar a Copel com
valor estimado de R$ 5 bilhões. Inicialmente, à época, havia sido
aprovada a Lei 12.355 de 00/12/1998 que autorizava o Poder Executivo a programar a reestruturação societária da empresa, alienar, dar em caução ou oferecer em garantia ações do Estado no capital daquela Companhia. Em 04/05/1999 foi editado o Decreto
716 que instituía o Conselho de Desestatização da Companhia
Paranaense de Energia (Copel), designado “Conselho de Desestatização da Copel”, para implementação do processo de reestruturação societária e desestatização, aprovados pela Lei n. 12.355.
Houve grande mobilização dos movimentos sociais e sindicais
criando o Fórum Popular contra a venda da empresa e que
apresentou, de forma pioneira, o Projeto de Iniciativa Popular
contra a venda da Copel (PL 248 de 13/06/2001) que foi leva-
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do à votação na sessão mais longa da Assembleia Legislativa. A
sessão foi aberta às 14h30 do dia 14 de junho e interrompida às
11h40 do dia 15 de junho de 2001, após três mil manifestantes
cercarem a Assembleia Legislativa do Paraná e ocuparem as
galerias. Na votação final o PL foi derrotado por 27 votos a 26,
conseguindo mesmo assim dividir a base governista e ampliar o
apoio da sociedade contra a venda da estatal.
Antes disso, em 08/01/2001, na tentativa de garantir o objetivo de vender a Copel, o governo havia editado o Decreto
3395, prevendo reuniões com algumas entidades para esclarecer a venda da empresa. Sem sucesso na sua empreitada, em
25/01/2002, o governo do Paraná desiste de vender a Copel.
Treze anos mais tarde, em 19 de maio de 2015 um novo governo neoliberal paranaense – ainda sob o impacto do massacre
dos servidores, ocorrido em 29 de abril – o Secretário da Fazenda Mauro Ricardo concede entrevista ao jornal Valor Econômico e anuncia que estaria “estudando” medidas para vender
fatias da Copel e Sanepar, mas garantindo o controle acionário.
Previsão feita pelo jornal, na ocasião, estimava potencial de arrecadar R$ 950 milhões. Pressionado pela greve dos servidores e
entendendo que o anúncio desgastaria ainda mais a imagem do
governo, Beto Richa desmentiu publicamente o secretário ao
afirmar que não havia nenhuma medida em estudo para venda
de ações da Copel e Sanepar.
Passado mais um ano, em 15 de agosto de 2016, o governo
Beto Richa confirma o interesse manifestado anteriormente pelo secretário da Fazenda e envia à Alep o Projeto de Lei
419/2016 que trata exatamente da venda das ações da Copel.
Ações da Copel renderiam R$ 275 milhões ao caixa do governo
O Projeto de Lei menciona a venda das ações mantendo
o controle acionário do governo, o que representa que o Estado tem que manter 50% + 1 das ações. Atualmente o governo
do Paraná detém 58,63% das ações ordinárias (com direito a
voto); BNDESPAR (26,41%); Custódia em Bolsa (13,70%); Eletrobras (1,06%) e outros acionistas (0,20%). Portanto o governo
pode vender até 8,63% das ações que são de sua titularidade.
Pela cotação de mercado do dia 25/08/2016 (R$ 22,21 por
ação) o governo arrecadaria R$ 275 milhões, resultado da
venda de 12 milhões de ações. Mesmo que o governo alegue
que está garantido o controle acionário da empresa, entendemos que esse é mais um passo para a privatização como
foi a intenção do governo Jaime Lerner, em 1998/2002.
Os argumentos usados são os mesmos – vender ações para ajudar no caixa do governo. O pensamento econômico é o mesmo
– neoliberalismo, implicando em uma visão de estado mínimo,
eficiência do setor privado e ineficiência do setor público. Todos
os ingredientes para um próximo passo que levará a privatização.
O acordo da dívida do estado com a Copel
O governo do Paraná tem uma dívida com a Copel estimada
em R$ 1,4 bilhão. Essa dívida foi renegociada – quarto termo aditivo - em 21/01/2005, para pagamento em 244 prestações recalculadas pelo sistema Price de amortização, atualizado pela variação
do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI
e juros de 6,65% a.a., os quais são recebidos mensalmente, com
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vencimento da primeira parcela em 30.01.2005, e as demais com
vencimentos subsequentes e consecutivos e termino previsto em
abril de 2025. O pagamento é garantido com recursos oriundos de
dividendos e o valor pago em 2015 foi de R$ 112 milhões.
O Conselho de Administração da Copel autorizou a renovação do termo de ajuste da CRC em 16/06/2016 – quinto termo
aditivo - contemplando a carência parcial do pagamento de juros e amortização retroativa a abril de 2016 até dezembro de 2017.
Portanto, o que o Projeto de Lei traz como matéria a ser sancionada pela Alep já foi definido pelo Conselho de Administração
da empresa e já está em vigência, cabendo à Assembleia Legislativa apenas ratificar a medida, que renderá aproximadamente
R$ 250 milhões para o caixa do governo.
A privatização administrativa da Sanepar
Em 19 de dezembro de 1997 o então governador Jaime Lerner
editou a Lei 11.963 permitindo a venda de ações da Sanepar, devendo o Estado deter no mínimo 60% das ações ordinárias (ON).
Em 8 de junho de 1998, a Dominó Holdings S.A. adquiriu em
leilão público 39,71% do capital votante da Companhia de Saneamento do Paraná. Mesmo detendo maioria do capital votante
o governo da época promoveu uma espécie de “privatização administrativa” da empresa ao repassar a gestão ao grupo Dominó.
O Projeto de Lei 419/2016 em atual análise pela Assembleia
Legislativa permite vender o excedente de ações da empresa garantindo na Lei atual no mínimo 60% das ações ordinárias e a
venda total das ações preferencias (PN).
Ações da Sanepar renderiam de R$ 750 mi a R$ 890 milhões ao
caixa do governo
O governo do Paraná detém atualmente 174 milhões de
ações ON da Sanepar e 71 milhões de ações PN. Para garantir o
mínimo de 60% das ações ON, o governo tem que manter em
seu poder 139 milhões de ações ON, podendo vender o total de
71 milhões da ações PN. Nesse cenário o governo arrecadaria R$
750 milhões com cotação da ação hoje.
Num cenário em que o governo altere a Lei e que se estabeleça
como garantia mínima 50% + 1 ação ON (deter nesse caso no mínimo 116 milhões ações) e a venda do total das 71 milhões de ações
PN, seriam arrecadados nessa simulação o montante de R$ 890
milhões com os valores da ações (1) . Mesmo detendo a maior parte
das ações, o acordo de acionistas continua valendo, e dessa forma a
privatização administrativa da Sanepar também continua.
O Projeto de Lei do pacotaço também autoriza o parcelamento de débitos vencidos e não pagos pelo Estado com a Sanepar.
Institui o Conselho de Controle das Empresas Estaduais
O PL 419/2016 institui ainda o Conselho de Controle das
Empresas Estaduais que, entre outras atribuições, poderá “deliberar sobre temas societários, financeiros, econômicos, contábeis,
recursos humanos, previdenciários, entre outros...”, ou seja, as negociações e questões previdenciárias dos Funcionários da Copel e
Sanepar passam a ser deliberados pelo Conselho de Controle das
Empresas Estatais, limitando o espaço de discussão, decisão da
mesa de negociação entre os Sindicatos e a empresa.
Somando as medidas de venda das ações da Copel, Sanepar e
o acordo da dívida da Copel e não considerando o parcelamento
de débitos vencidos, o retorno dessas medidas para o caixa do governo é estimado entre R$ 1,275 bi a R$ 1,415 bilhão. É importante
frisar que não foi considerada na presente análise a alienação de
imóveis das empresas públicas que o governo poderá fazer, assim
como a venda de ações da Sanepar em poder da Copel.
(1) cotação das ações PN do dia 26/08/2016 e cotação das ações ON do dia 01/08/2016

Cid Cordeiro é economista..

SENGE JOVEM

Uma luz guia para tempos sombrios

Por Cícero Martins Júnior

F

azer o balanço dos avanços conquistados e dificuldades enfrentadas até agora. Discutir o momento
em que vivemos e as perspectivas de futuro para nossa categoria profissional e
para o País, em um contexto de crise
econômica e política. Traçar a linha tática e as ações a serem desenvolvidas no
próximo período. Eleger as lideranças
a quem caberá a responsabilidade de
conduzir este processo. Sem dúvidas, o
1º Encontro Estadual do Senge Jovem
alcançou com sucesso estes objetivos.
No meio deste ano, entre os dias 16 e 17
de julho, a vila de Faxinal do Céu, construída para abrigar os construtores e depois
os funcionários de uma das maiores usinas
do Estado do Paraná, foi o espaço de um
encontro que demonstrou que a energia
dos estudantes de engenharia, que estão
à frente do Senge Jovem, garante que esta
iniciativa não seja mais apenas um projeto
do Sindicato dos Engenheiros do Paraná,
mas destaque-se como uma construção coletiva, uma obra viva e pujante, que pode
ser classificada como uma das ações mais
inovadoras no sentido de buscar a renovação das entidades sindicais no Brasil.
Contando com quase 2 mil filiados, de
praticamente todas as escolas de engenha-

ria do Paraná, com dezenas de quadros estudantes engajados e atuantes, realizando
reuniões, palestras, debates, eventos que
dialogam com centenas de acadêmicos,
pode-se dizer que em pouco mais de três
anos o Senge Jovem vem cumprindo cada
vez mais com o intento de fazer do Sindicato dos Engenheiros uma instituição conhecida pelos futuros profissionais.
E fazer-se conhecido vai além de dizer
que existimos, mas passa por dar a nossos
“engenheiros em formação” a clareza e
discernimento quanto ao papel que a engenharia desempenha e pode desempenhar na sociedade, passa por demonstrar
o quanto os engenheiros podem e precisam atuar coletivamente, seja para conhecer e defender os seus direitos e da classe
trabalhadora da qual fazem parte, seja
para contribuir com a construção tantas
vezes adiada de um projeto de nação democrática, inclusiva e transformadora.
A capacidade de analisar em profundidade o contexto em que estamos
inseridos, para daí podermos definir e
dimensionar ações e metas que contribuam para os avanços que buscamos,
metodologia tão cara ao processo científico que embasa a engenharia, foram o
pano de fundo das temáticas debatidas e

encaminhamentos da primeira edição do
Encontro Estadual.
Debateu-se desde elementos para análise da conjuntura econômica, até os sucessos e dificuldades de cada regional do Senge Jovem; desde a vanguarda da discussão
sobre uma engenharia que dialogue com
o desenvolvimento econômico e social,
até as mudanças necessárias ao regimento do programa, à gestão mais qualificada
do quadro de associados, ao uso de ferramentas colaborativas na coordenação de
ações, à realização sistêmica de atividades
de formação de quadros, à criação de um
coletivo para a ampliação da discussão de
gênero na engenharia.
O entusiasmo com que foi concluído
o 1º Encontro Estadual nos dá a certeza
de que, mesmo ainda nos primeiros passos, o Senge Jovem já está aprendendo a
voar. E a expectativa de que à juventude
pertence o futuro não só do sindicato,
mas do País que estamos construindo,
os resultados obtidos do encontro nos
levam a crer que - seguindo neste rumo,
o título do evento foi acertado. “Toda
noite tem auroras” e, no que depender
destes jovens estudantes, lograremos superar o sombrio tempo pelo qual passam
as instituições democráticas de nosso

País, fazendo nossa parte no sentido de
construir uma engenharia cada vez mais
solidária e capaz de transformar nossos
sonhos e lutas de hoje, em avanços e conquistas para todos.

Cícero Martins Jr., coordenador do Senge Jovem,
é Engenheiro Civil graduado pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa (2009) e especialista em
Liderança com ênfase em Gestão pela EBS Business
School (2015). É funcionário da Companhia Paranaense de Energia, onde atua na área de Gestão Ambiental, no desenvolvimento de projetos e programas
relacionados ao licenciamento ambiental de empreendimentos de geração e transmissão de energia.
Fotos: Senge Jovem

Evento em Faxinal do Céu reuniu cerca de 60 dirigentes do Senge Jovem no primeiro encontro estadual em três anos de existência do projeto
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SENGE EM AÇÃO

O espetáculo da democracia

Durante onze dias o Circo da Democracia transformou Curitiba no centro de
um dos principais fórum democráticos sobre educação, política, justiça, arte,
economia e direitos trabalhistas. Entre 5 e 15 de agosto, milhares de pessoas,
dentre intelectuais e lideranças sociais e sindicais, colocaram em debate o
futuro político do País na Praça da Democracia.

H

oje tem povo na praça? Tem! Sim,
senhor! Tem resistência e esperança? Tem! Sim, senhor! Tem luta por democracia? Tem! Sim, senhor! Hoje, amanhã e todos
os outros dias, na Praça da Democracia. Foi
essa energia que o espaço em frente às escadarias do Prédio Histórico da UFPR, foi transformado, entre os dias 5 e 15 de agosto, em
sede de um dos maiores fóruns públicos brasileiros sobre direitos trabalhistas, cidadania e
política: o Circo da Democracia.
E para que um circo? Para mostrar que há
muita força nas ruas e nas instituições sindicais
e sociais. Para abrir espaço a toda sociedade num
momento em que a Constituição é atacada aos
golpes políticos e que tentam rasgar os direitos
dos trabalhadores e a CLT nos plenários. Para
dar o sinal de alerta contra os bancos que operam
para negociar a soberania nacional. O circo é para
mostrar que a voz do povo não pode ser calada.
“Um sindicalismo vivo. A integração da
sociedade. Um evento em que o partido é a democracia. A defesa de direitos. O Circo da De-
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mocracia é tudo isso e muito mais. Digo que ‘é’, e
não que ‘foi’, pois os reflexos dos intensos debates
com intelectuais e com a sociedade ainda estão se
desencadeando”, afirma o engenheiro agrônomo
Carlos Roberto Bittencourt, presidente do Senge-PR, uma entre as 108 entidades que ajudaram
promover o evento.
E quem falou nos onze dias de programação e
debates? O povo! O circo foi o picadeiro em que o
espetáculo maior foi o da fala dos excluídos. E junto com eles, grandes pensadores e figuras de renome do cenário político-social brasileiro puderam
deixar a sua mensagem em favor da democracia.
Falaram lideranças populares como Guilherme Boulos, membro da coordenação nacional do
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST);
a urbanista Raquel Rolnik; a então presidenta
afastada, Dilma Roussef; o cientista político Emir
Sader; o ex-ministro Ciro Gomes (PDT); os senadores Roberto Requião (PMDB) e Vanessa Grazziotin (PCdoB) e ainda os economistas Carlos
Lessa e Plínio de Arruda Sampaio Júnior.
O Circo da Democracia representa trabalho
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de várias mãos, de várias bandeiras, que no momento atual político brasileiro se organizam em
favor da cidadania. “É um esforço de mais de cem
entidades representativas dos segmento de vários
setores da sociedade, sindicatos, movimento sociais, associações e outros. Acima de tudo, o Circo
é uma obra coletiva, que carrega consigo um enorme significado, o de mostrar a nossa capacidade
de organização e de articulação para a luta em defesa da sociedade. Essa é a grande primeira vitória
do Circo da Democracia, uma reedição necessária
e oportuna do Circo da Constituinte, de meados
dos anos 80, quando se espalharam tendas para
discutir direitos e a reformulação da cidadania
brasileira, que neste momento é ameaçada por
forças poderosas dentro do aparelho do Estado.
Aqueles que deveriam garantir a democracia, são os mesmos que a estão
atacando. São como parasitas que temos

que eliminar. Vamos fazer isso com a organização
e a conscientização. Para isso, devemos ter posição clara que vem com a informação”, defende o
engenheiro civil e vice-presidente do Senge, Valter Fanini, uma das figuras centrais na idealização
e promoção do evento em Curitiba, presente em
todas as etapas do Circo da Democracia.
E o que falaram no Circo? Democracia, educação, política, justiça, arte e cultura, economia
e comunicação foram as pautas das palestras.
Foram trazidos à tona temas importantes e não
tornados transparentes à sociedade pelo então
governo interino, como o direito previdenciário
e dos trabalhadores que serão cortados, conforme
projeto enviado à Câmara Federal. Outro ponto
de destaque diz respeito aos juros da dívida pública que geram riqueza apenas ao sistema financeiro e aos especuladores do mercado. Foi lembrado
também dos avanços nos últimos anos com um
governo que apostou na população mais carente, e que alavancou os índices de produtividade
e sociais do Brasil e que
hoje estão sendo abandonados.
Falou-se dos
atores de bastidores que
jogam com
a política
e com
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o futuro do povo. “Quem está contra a democracia? Sobretudo os bancos privados, que vivem do
endividamento das pessoas, dos governos e empresas, da recessão, da pobreza e do desemprego.
São eles que estão lá, assaltando os ministérios
econômicos do governo brasileiro, para fazer com
que o nosso país volte ao mapa da fome, ao Fundo
Monetário Internacional. É isso que esse fantoche
que está lá está disposto a fazer”, afirmou na abertura do evento o sociólogo Emir Sader.
“São três grupos de interesse e o nível de
vulgaridade das ações e dos interesses vão evoluindo. O primeiro grupo é fácil de identificar
e entender. É o grupo dos políticos, que de A
a Z querem o fim da Lava Jato. Pois até onde
vão as investigações e até quem podem atingir?
O segundo faz um jogo mais pesado que tem a
ver com a plutocracia sediada no setor financeiro, principalmente concentrado em São Paulo.
Esses plutocratas que querem o controle do
orçamento para usar a renda nacional a serviço da dívida pública. Por
fim, o terceiro grupo de
interesse, ainda mais
sofisticado, que é o da
ordem internacional. É formado
por
aqueles
que querem
um reali-

nhamento do Brasil ao que era nos anos 1950,
e que está assinando para nós na ordem da Organização Internacional do Trabalho sermos
uma nação exportadora de bens de baixo valor
agregado, de commodities e acomodada a uma
hegemonia do Conesul, sob o ponto de vista de
qualquer assunto, mas especialmente do ponto
de vista de Defesa”, frisou o ex-ministro Ciro
Gomes (PDT).
No Circo das Democracia, foi feito um alerta
sobre o que está em risco neste cenário de incerteza política e econômica. “Quem de nós apoiaria
o fim do modelo de partilha do Pré-Sal? Quem
de nós apoiaria uma PEC que congela os gastos
com Saúde e Educação por 20 anos? Quem de nós
aprovaria uma versão da CLT em que se flexibiliza a própria jornada de trabalho? E não é de graça que propuseram 80 horas. Agora, o que estão
propondo é reduzir fundamentalmente as horas
extras sem pagá-las na sua integridade, como
prevê a CLT. É a terceirização generalizada e selvagem através da ‘pejotização’. Preveem também
que o SUS não cabe no orçamento, então seria
necessário fazer alguns ajustes e criar um Plano de
Saúde que fosse aquele aplicado ao povo no qual
a cobertura de saúde seria reduzida a quase nada”,
disse a então presidenta afastada, Dilma Roussef,
figura de destaque entre os palestrantes.
E quem fica com a conta? “Quem não pode
pagar é quem tem menos, é quem menos pode
pagar. Então não querem que haja esta proporcionalidade. Querem sempre que
quem pague é o conjunto da
população brasileira. O
chamado 1% ou 0,5%

Trinta anos na história
Entre maio e abril de 1987, a Praça Santos Andrade também foi palco de uma luta emblemática
pela liberdade política e pelos direitos dos brasileiros, em tempos então nebulosos para a democracia
brasileira. Na capital paranaense, por dias, ficou instalado o Circo da Constituinte.
Promovido por inúmeras entidades, o evento
teve como uma das metas debater com a sociedade
as propostas da nova Constituição para o País. Ressurgia, assim, a democracia na praça popular, com cursos,
exposições, palestras e reuniões políticas.
Em 16 de maio de 1987, vindos da Boca Maldita

e de outros pontos da cidade, sindicalistas, estudantes
e lideranças sociais participaram, no Circo da Constituinte, do lançamento da campanha pelas eleições
diretas para a Presidência da República no Paraná.
Trinta anos depois, a praça se torna novamente
um espaço do circo, e tendo a democracia como pauta. Não é nenhuma coincidência. A ideia do nome e
espaço veio de uma das figuras centrais no Circo da
Constituinte, o advogado e ex-procurador do Estado, Carlos Frederico Marés de Souza Filho. À época,
Marés foi um dos mais combativos debatedores da
Constituinte, sendo colaborador direto no atual capítulo “Dos Índios” da Constituição Federal.

fica fora do pagamento. Sempre no Brasil foi assim. É assim também quando o País cresce. Só que
quando está crescendo sempre sobra para todos
um pouco. E sempre sobrou mais para os mais
ricos no Brasil”, concluiu a presidenta.
Circo, para quem? Para um público estimado
de 25 mil pessoas que circularam dentro da lona,
ou as outras milhares que do lado de fora participaram das mais de 100 horas de programação, em
alguns dos 36 debates e mesas redondas ou dos 60
eventos culturais. Ou para os mais de 230 artistas
que apresentaram shows e performances. Certamente para os mais de 120 palestrantes, ou para
as cerca de mil pessoas envolvidas na segurança,

limpeza, organização e divulgação do evento, que
também contou com o esforço colaborativo de
jornalistas e comunicadores de mais de 30 veículos da imprensa não-hegemônica.
O Circo da Democracia alcançou ainda outras milhares de pessoas que interagiram com
as publicações nas redes sociais. Também entre
os mais de 54 milhões de eleitores que, em 2014,
depositaram a confiança na consolidação de um
projeto de crescimento social e econômico do
país, e com certeza, para os mais de 200 milhões
de brasileiros cujos direitos e as vozes são representadas no espetáculo da democracia. Para esse
respeitável público, eis o Circo da Democracia!

Não foi ao
Circo?

Então use o QR-code
ao lado para assistir as
palestras de debates.
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RECURSOS HUMANOS

Senge orienta empresas sobre negociações coletivas
Administradores e gestores de
RH participam de capacitação
sobre forma de custeio sindical e
acordos e convenções coletivas

D

e quanto foi o dissídio da minha
categoria? Esta é uma questão
que o Senge recebe todos os anos, e que
carrega um equívoco quase debatido: se é
dissídio ou acordo. Quase sempre, o que
o sindicato assina é acordo ou convenção
coletiva. Dissídio é quando há mediação
pela Justiça do Trabalho.
Muito comuns, equívocos como este

O curso ajuda a atender melhor os engenheiros, diz José Carlos

Você sabia?
Categorias diferenciadas?

As categorias profissionais são compostas por trabalhadores que atuam na mesma atividade com interesses
econômicos e jurídicos similares. Já uma categoria diferenciada é integrada por profissionais liberais, cujas profissões ou funções são determinadas por força de estatuto
profissional especial ou em consequência de condições de
vida singulares.
Os engenheiros se enquadram como categorias diferenciadas, e por isso cabe ao Senge (Sindicato dos Engenheiros) a representatividade deles. Isso, mesmo quando
a engenharia não é atividade-fim das empresas. Com isso,
o Senge representa, por exemplo, engenheiros que atuam
em bancos.
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ocorrem não apenas nos questionamentos de engenheiros, mas principalmente,
por parte de quem atua nos departamentos de Recursos Humanos (RH) das
empresas. Para dirimir essas dúvidas, o
Senge promoveu, no mês de agosto, um
seminário com participação de representantes de RH para debater negociações
coletivas e formas de custeio sindical.
“Os RH’s são muitas vezes quem responde aos questionamentos dos engenheiros. Por isso que resolvemos trazer
as empresas ao Senge. Para evitar que informações equivocadas sejam repassadas
para os trabalhadores e que isso torne
um problema judicial lá na frente”, afirma o coordenador do departamento jurídico do Senge, Guilherme Bednarczuk.
Temas como a representatividade
sindical, tipos de contribuição - Sindical,
Confederativa, Assistencial e Associativa e as diferenças legais entre negociação e dissídio coletivo foram debatidos pela Assessoria Jurídica do Senge com as empresas.
“Por serem profissionais liberais,
os engenheiros são enquadrados como
categoria diferenciada. Assim deve ser
preservada a representatividade do seu
sindicato. Com isso, o Senge participa
das negociações representando os engenheiros, mesmo em empresas que não
são de engenharia”, explica a advogada
Gisele Cantergiani de Freitas, que ministrou as palestras do evento junto com
a advogada Eliza Campanhol, ambas do
escritório Trindade e Arzeno Advogados Associados, que presta assessoria jurídica ao Senge.
Participando das negociações defen-

dendo os interesses dos engenheiros, o
Senge pode, por exemplo, debater com
a empresa cláusulas específicas de Acordos Coletivos, como a garantia de pagamento do piso profissional, previsto pela
Lei Federal 4.950-A.
Outro ponto de destaque do seminário foi a contribuição sindical que,
para as categorias diferenciadas, deve
ser recolhida para os sindicatos das respectivas profissões. “Esse é um ponto
muito importante, pois há um equívoco
em muitas empresas, que orientam o recolhimento da contribuição para o sindicato majoritário. Quem é engenheiro
deve contribuir para o Senge”, afirma a
advogada Gisele.
A possibilidade de definir um valor
diferenciado de contribuição também é
outra característica das categorias diferenciadas. O que é uma vantagem para
quem é representado pelo Senge. Isso
porque, em assembleia do sindicato, os
trabalhadores definem uma contribuição com base no Piso Profissional de
Engenharia, fixado pela 4.950A de 1966.
Com isso, o valor de contribuição pode
ficar mais em conta para os engenheiros
que recebem acima do mínimo profissional.
Gerente de Recursos Humanos em
uma empresa de consultoria, José Carlos Dias Lopes da Conceição considera
a iniciativa do Senge promissora, na medida em que promove a capacitação justamente de um departamento de dentro
da empresa que está diretamente ligado
aos trabalhadores. “Não raras as vezes em
que somos cobrados pelos engenheiros

Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo

tre outros itens, que deve ser respeitado por todas as empresas de construção civil. Nada impede que uma empresa
deste setor queira firmar um Acordo Coletivo com seus
funcionários. Porém o reajuste e outras cláusulas negociadas não podem ser inferiores à Convenção.
E quando não há consenso nas negociações? Bem, depois de várias tentativas de chegar a um resultado, e até de
deflagração de greve, as entidades sindicais ou o sindicato
e a empresa podem buscar a mediação da Justiça. Neste
caso, o resultado disso será o Dissídio Coletivo.

Como representante dos trabalhadores, cabe ao Sindicato, conforme previsto na CLT, participar de negociações e firmar contratos defendendo os direitos dos seus representados. Com isso, ano a ano, as entidades participam
de uma série de negociações.
Quando as negociações se dão entre sindicato e empresa, o instrumento firmado é denominado Acordo Coletivo de Trabalho. Suas determinações e cláusulas são de
obrigatoriedade apenas para os trabalhadores da empresa.
Já quando as negociações se dão entre sindicato dos
trabalhadores e sindicato dos patrões, o resultado é chamado de Convenção Coletiva de Trabalho. Suas cláusulas
abrangem a todos os trabalhadores que atuam em um
determinado setor produtivo representado pelo sindicato
patronal.
Um exemplo é o do setor da Construção Civil. A
convenção deste setor determina o reajuste mínimo, den-
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Contribuição sindical e Taxa Assistencial

Participar de negociações, defender a categoria,
prestar assessoria jurídica especializada e outros tipos de
serviços exigem investimentos e estrutura dos sindicatos.
Para cobrir essas demandas financeiras, uma das formas de
contribuição do sistema sindical é a Contribuição Sindical
Obrigatória. O seu recolhimento é compulsório e corres-

Sindicato não é inimigo das empresas, afirma a Bianca Alves, da Thá

por informações sobre contribuição sindical e negociações. E capacitações como
esta nos dão os subsídios necessários
para isso. E, claro, uma informação quando vem do sindicato tem mais peso na
hora de orientarmos os trabalhadores”.
Já para Bianca Alves, da construtora Irmãos Thá, o seminário do Senge
também ajuda a combater o estigma de
que sindicato é “inimigo” das empresas.
“É muito importante essa integração e a
troca de experiências. Elas nos ajudam
no aprimoramento das funções. Com
isso, também aumenta a confiança entre
as instituições em prol de um melhor
atendimento dos trabalhadores”.
ponde a um dia de salário. Mas o sindicato não fica com
toda a verba.
A contribuição é repartida em várias entidades e o
sindicato recebe o equivalente a 60% do valor. O restante
é distribuído entre a Confederação (5%), a Federação (15%)
- o Senge-PR é filiado à Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge). Os 20% restantes vão para
o Fundo de Assistência ao Trabalhador (FAT).
Quem é representado pelo Senge e recebe acima do
piso profissional tem uma vantagem, que é a da possibilidade de recolher a contribuição com base do piso. Isto
porque as categorias diferenciadas podem definir o valor
em assembleia com base no salário mínimo da profissão.
Agora, há também outras formas de contribuição,
que não são obrigatórias. Uma delas é a Taxa Assistencial.
Ela é cobrada pelo sindicato depois de finalizado um acordo ou convenção. Seu valor ajuda a custear as despesas da
campanha salarial.

