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2020
PARA CONQUISTAS
EM DOBRO
Nesta edição, vamos mostrar um pouco 
do que o Sindicato vem fazendo e listar 
20 motivos para você se associar ou 
manter sua associação à entidade
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ENGENHARIA PRECISA DE
CONFIANÇA PARA VOLTAR A CRESCER
Discurso de Guedes dinamita 
retomada do otimismo no setor 

Deve ser encarada como uma ameaça à engenharia e 
aos empregos nacionais a manifestação do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, de que deve estimular a entrada 
de empresas estrangeiras no mercado brasileiro para 
concorrer em licitações do governo. A declaração foi dada 
em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial. 

A engenharia brasileira não teme a competição. Pelo 
contrário, ela defende regras que nos deem condições de 
entrar nesta disputa. No entanto, o que o “juiz Guedes” 
propõe é que as empresas brasileiras “joguem de igual para 
igual” com as estrangeiras em um cenário em que o setor 
nacional foi enfraquecido nos últimos anos.

Para um governo que se diz nacionalista, se espera que ele 
seja capaz de incentivar - ao invés de atacar e dinamitar 
- a engenharia brasileira, uma vez que ela demonstrou 
reagir bem aos estímulos. 
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CONFIRA O EDITORIAL NA ÍNTEGRA

Ministro Paulo Guedes. Foto: World Economic Forum/Ciaran McCrickard

EDITORIAL
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VENDA DA COPEL TELECOM
CRIA IMPASSE JURÍDICO
Fórum luta contra a privatização

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) derrubou 
temporariamente a liminar concedida pelo Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ-PR), que suspendia o processo de 
privatização da Copel Telecom. A certidão com o parecer 
foi publicada no fim de janeiro. O Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná havia suspendido no dia 9 de janeiro a 
vigência e execução do contrato administrativo entre a 
Copel e o Banco Rothschild.

O desembargador Luiz Taro Oyama destacou que outras 
empresas no mercado nacional e internacional oferecem 
os mesmos serviços, mas não tiveram a oportunidade de 
participar de um processo licitatório.

O Fórum Paranaense em Defesa da Copel Telecom 
promete seguir lutando contra a privatização da empresa. 
Ações políticas e jurídicas estão sendo planejadas para 
defender o patrimônio dos paranaenses.

Foto: Luciana Santos/Senge-PR
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MANIFESTAÇÕES E PARTICIPAÇÃO 
RECORDE MARCARAM ACT COPEL 
2019/2020
A celebração do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
2019/2020 dos trabalhadores da Copel foi conturbada. 
A Campanha Salarial iniciou-se em meados de 
2019 por conta da unificação e aprovação da pauta 
de reivindicações, e as negociações com a empresa 
começaram em outubro, com a diretoria se mostrando, 
logo na primeira rodada de negociações, decidida a retirar 
direitos dos trabalhadores. Diante da inflexibilidade da 
empresa, os trabalhadores começaram a se mobilizar 
por aplicativos de mensagem para manifestar sua 
insatisfação, e os Sindicatos colocaram em votação, junto 
com a primeira proposta da empresa, um indicativo de 
paralisação de 24 horas.

Mais de 90% dos copelianos rejeitaram a proposta inicial, 
forçando a empresa a voltar para a mesa de negociação. 
Depois de dois longos dias de deliberação, a Copel recuou 
em suas investidas contra os trabalhadores e apresentou 
uma nova proposta. A Campanha Salarial 2019/2010 
foi encerrada no final de novembro, com os Sindicatos 
barrando a retirada de direitos e os copelianos mostrando 
sua força.
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EM CINCO ANOS,
PPR DA SANEPAR CRESCEU 139%
O Plano de Participação nos Resultados (PPR) da Sanepar 
cresceu 139% nos últimos cinco anos. É o que aponta 
levantamento feito pelo Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Paraná (Senge-PR). O valor de 2019, R$ 13,7 
mil por empregado, é resultado da distribuição de R$ 96 
milhões aos trabalhadores por conta das metas atingidas. 
O montante foi pago no dia 15 de agosto de 2019, após a 
assinatura do acordo dos Sindicatos com a Sanepar.

O PPR de 2019 é referente aos resultados de 2018 e tem 
como critério “o limite máximo de 25% (vinte e cinco por 
cento) dos dividendos obrigatórios e de até 25% (vinte e 
cinco por cento) dos dividendos adicionais, concedidos 
aos acionistas, observando a política de distribuição de 
dividendos da Empresa”.

A evolução do compartilhamento dos lucros reflete a 
qualidade do serviço prestado pelos funcionários da 
empresa e das negociações promovidas pelo Sindicato. Em 
2015, por exemplo, a Sanepar distribuiu R$ 39,9 milhões 
aos funcionários, totalizando R$ 5478 por empregado. 
No ano seguinte, o valor atingiu R$ R$ 5.697,74 por 
empregado.

Engenheiros participam de assembleia e aprovam 
reajuste. Foto: Manoel Ramires/Senge-PR
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Em 2017 houve um salto no PPR dos funcionários. 
A Sanepar distribuiu R$ 66 milhões para todos os 
trabalhadores, sendo R$ 9.158,27 por empregado. O 
crescimento se manteve em 2018, quando a empresa 
compartilhou R$ 81,4 milhões entre os trabalhadores, 
totalizando R$ 11.179,24 por empregado.

PPR em 3 anos

2019
R$ 13.744,21 por empregado

A Sanepar distribuiu R$ 
96.173.976,92 entre os 
trabalhadores

2018
R$ 11.179,24 por empregado

A Sanepar distribuiu R$ 81,4 
milhões entre os trabalhadores

2017
R$ 9.158,27 por empregado

A Sanepar distribuiu R$ 66 
milhões entre os trabalhadores
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20 motivos para se
associar ao Senge

Ser associado ao Senge é retorno garantido, 
para a sua vida profissional e pessoal!

A principal missão do Senge-PR é defender os 
seus direitos e a Engenharia paranaense. Mas as 
vantagens em ser sócio vão muito além disso. São 
mais de 30 convênios e serviços, desde a assessoria 
jurídica gratuita ou com valores reduzidos, aos 
descontos em planos de saúde, passando por 
vantagens em resorts e pousadas, até bolsas
de estudo para cursos de idiomas e de 
aperfeiçoamento profissional.

Na ponta do lápis, ser associado ao
Senge é retorno garantido, para
a sua vida profissional e pessoal.

CLIQUE AQUI E CONFIRA 
AS VANTAGENS

http://www.senge-pr.org.br/noticia/20-motivos-para-se-associar-ao-senge/
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ITAIPU: SINDICATOS ENFRENTARAM 
RESISTÊNCIA PARA MANTER
DIREITOS ADQUIRIDOS
Entre julho e agosto de 2019, o Senge-PR realizou, junto 
aos engenheiros e engenheiras que atuam na Itaipu, uma 
pesquisa para compor a pauta de reivindicação do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2019/2020 dos profissionais. 
As negociações com a empresa aconteceram nos meses 
de outubro e novembro de 2019, com os Sindicatos 
enfrentando grande resistência por parte da Itaipu para 
garantir a manutenção de direitos adquiridos. Em 17 de 
outubro a primeira proposta da empresa foi rejeitada pelos 
trabalhadores, suscitado uma nova rodada de negociações.

Durante as negociações, a direção da Itaipu argumentou 
incontáveis vezes que está modelando o perfil para se 
tornar uma “empresa de mercado”, reduzindo custos com 
salários, benefícios e quadro de empregados, às custas dos 
direitos dos trabalhadores. Em 17 de novembro, depois de 
muitas conversas e negociações, os Sindicatos conseguiram 
barrar os ataques da empresa e os trabalhadores 
aprovaram a proposta para a celebração do ACT.

Foto: Senge-PR
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SEGURO DE
RESPONSABILIDADE

CIVIL

Para garantir a tranquilidade no exercício da profissão, 
o Senge-PR oferece aos filiados com a anuidade em dia 
planos de seguros de Responsabilidade Civil Profissional.
A apólice prevê pagamento ou o reembolso pela 
seguradora das quantias, devidas ou pagas a terceiros, 
pelo segurado, a título de reparação por erro, omissão, 
negligência, imprudência ou imperícia no exercício da 
atividade profissional, tanto decorrente de processos de 
tribunais civis quanto por acordos.

CONHEÇA NOSSOS CONVÊNIOS:

CONFIRA
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CONSTRUÇÃO PESADA PRECISA
DE INCENTIVOS PARA CRESCER
Desde a PEC dos Gastos, a falta de investimentos do 
Governo Federal em Infraestrutura tem retraído a 
construção pesada. Segundo o Sinicon, o PIB do setor 
de construção (civil e pesada) acumulou queda de 27,5% 
entre 2014 e 2018. 

Para a doutoranda da USP, Raquel Rodrigues Lage, na 
obra A Construção Pesada Brasileira, “as condições para 
o setor se fortalecer a partir de 2000 passam tanto pela 
proteção ao mercado interno e barreiras à participação 
estrangeira quanto pelo modelo de concessão de 
serviços permitindo a diversidade. Houve a retomada 
com incentivos governamentais e demanda interna por 
outras de infraestrutura”.

Na avaliação do Senge-PR, a retomada do crescimento 
passa por investimentos. É preciso estimular a demanda 
nacional insuficiente e fomentar investimentos que 
estimulem o crescimento econômico. 

Foto: Ascom Setram (Via Fotos Públicas) 
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NEGOCIAÇÕES DO SENGE-PR
TROUXERAM CONQUISTAS
Senge-PR fechou diversos acordos em 2019 
garantindo reajustes aos engenheiros

As negociações do Senge-PR em 2019 conquistaram 
ganho real aos engenheiros, mantendo índice 
inflacionário e, principalmente direitos para os 
engenheiros do estado. São os casos do SESCAP-PR 
e SICEPOT, que renovaram a CCT, com o índice de 
5%, fechando acima da inflação INPC 4,78%. Já com a 
Federação do Comércio, se manteve o índice de 4,78% 
sem perda de benefícios.

Na COHAB e Compagas, houve o pagamento do INPC 
do período, 4,78% e 4,67%, respectivamente, sem 
perda de benefícios. Na Sanepar e no CREA, além 
da reposição da inflação no período da data-base, o 
Sindicato ainda conseguiu a manutenção dos benefícios 
e impedir perdas de direitos.

Foto: Manoel Ramires/Senge-PR
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Foto: Emater
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ENGENHEIROS DA EMATER ESTÃO
SENDO INDENIZADOS EM AÇÃO SALARIAL
Profissionais precisam fazer atualização 
cadastral com o Senge-PR para receber valores

O Senge-PR está entrando em contato com engenheiros 
que trabalham na Emater. A entidade está indenizando 
profissionais que participaram de uma Ação Coletiva em 
1991. Na época, a Emater aplicou o reajuste que deveria 
acontecer em maio apenas no mês de junho. Isso gerou um 
valor residual a ser pago.

269 profissionais deram entrada na Ação. No entanto,
por ela ser muito antiga, o juiz determinou que fosse
feita atualização da procuração para que os engenheiros 
possam receber os valores. 54 engenheiros já foram
pagos na primeira leva. Agora, outros 24 estão recebendo 
a indenização.

Atualização Cadastral

Outros 191 profissionais ainda 
podem receber a indenização. 
Para isso, é necessário que eles 
façam atualização cadastral 
junto ao Senge-PR. Ela pode 
ser feita pelo site ou também 
em contato pelo telefone
(41) 3224-7536.

O pagamento das
indenizações é feito pelo 
Sindicato, uma vez que é uma 
determinação judicial.

JURÍDICO

CLIQUE E FAÇA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

http://www.senge-pr.org.br/atualizacao-cadastral/
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FIQUE BEM INFORMADO COM A
FISENGE EM MOVIMENTO

A revista trimestral traz os assuntos mais
importantes da engenharia no Brasil, 

sempre com reportagens e artigos sob o 
olhar dos interesses do país.
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SENGE DEVE MANTER PESQUISAS 
COM ENGENHEIROS E ENGENHEIRAS
Modelo agilizou a definição de pautas e 
colaborou para avaliar posição da categoria

Por qual caminho uma entidade sindical deve seguir? O que 
pensam e o que reivindicam os engenheiros e engenheiras 
associados ao Sindicato? Quais são as suas dúvidas e qual é o 
sentimento da base diante de uma negociação relativa a data-
base e defesa de direitos, qual é a expectativa com relação à 
participação na distribuição dos resultados?

Todas essas são perguntas do cotidiano do Sindicato que 
são respondidas em coletivos, reuniões com trabalhadores 
e assembleias. No entanto, em muitos casos, nem todas 
as pessoas podem ser ouvidas presencialmente devido a 
diversidade da base ou a distância em que se encontram da 
sede regional ou matriz. Isso não impede ninguém de opinar.

Um dos mecanismos adotados pelo Senge-PR para 
dialogar com sua base é a realização de pesquisas. Modelo 
que será mantido em 2020. Essas consultas buscam dar 
direcionamento ao Sindicato nas pautas que têm impacto em 
seus associados.

Fique atento as nossas redes sociais e boletins. Uma nova 
consulta pode estar chegando ao seu e-mail.

Senge-PR promoveu consultas em diversas 
negociações. Foto: Manoel Ramires/Senge-PR
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Você estuda engenharia no Paraná, seja qual for a área 
ou universidade? É com você que a gente quer falar, é 
você que queremos construindo o Senge Jovem PR! Siga 
nossas redes sociais e vem ajudar a gente a construir o 
futuro da engenharia!

Clique e confira nossas redes:
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https://www.instagram.com/sengejovempr/
https://www.facebook.com/SengeJovemPR/

