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EXPEDIENTE

O Senge-PR completa 85 anos em abril,
com muita história de luta e novos
desafios pela frente. Em breve, associados
elegem nova direção da entidade.

CONHEÇA A NOSSA HISTÓRIA
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SINDICALISMO

SENGE-PR REALIZA PRIMEIRA
ETAPA DA AGO
Aconteceu na segunda-feira, 9 de março, a primeira etapa
da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Sindicato dos
Engenheiros do Paraná (Senge-PR). Realizada na sede do
Senge em Curitiba, com sessões simultâneas em Campo
Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá,
Ponta Grossa, e na regional Sudoeste, a AGO debateu as
contas da entidade e o relatório de atividades de 2019.
Agora, os tópicos discutidos seguem para votação e
aprovação na segunda etapa da AGO, que acontecerá
no dia 4 de abril, em sessão estadual, somente com os
representantes eleitos na primeira etapa.
O edital de convocação da AGO foi publicado na
Folha de Londrina do dia 3 de março, conforme
prevê o estatuto da entidade.

CLIQUE AQUI E CONFIRA A NOTÍCIA COMPLETA
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Coletivo de Mulheres engenheiras busca aumentar
a representatividade em conselhos. Foto: Confea

MERCADO

A DESIGUALDADE SALARIAL SE
REPETE NO CENÁRIO DAS ENGENHEIRAS
BRASILEIRAS E PARANAENSES
Tradicionalmente, a engenharia é uma profissão
que reúne mais homens que mulheres, ainda que essa
relação varie entre as diversas especialidades e ao longo
do tempo. A diferença cresceu nos últimos anos. Além
disso, assim como as demais trabalhadoras brasileiras, as
engenheiras recebem menos, independente da mesma
qualificação profissional.
Dados do Confea registram que o Brasil tem 816.565
homens registrados e 180.083 mulheres registradas. No
Paraná são 58.323 homens e apenas 10.267 mulheres.
A diferença aumentou nos últimos anos. No biênio
2012/2013, a proporção era de 82,4% de homens e 17,6%
de mulheres. No último registro do IBGE, no duenio de
2016/2017, a diferença ficou em 85,4% a 14,6%.
A área de atuação com mais engenheiras no Paraná é
a engenharia civil. São 4,7 mil engenheiras. Número
pequeno, no entanto, quando comparado com os
17,3 mil engenheiros civis. Elas são minoria em

JORNAL DO ENGENHEIRO

Edição 02
Março/2020

praticamente todas as especificidades. Mas o dado
mais preocupante é a diferença salarial. Mesmo
exercendo a mesma atividade e tendo a mesma
formação, as engenheiras ganham o equivalente a
82,1% do salário dos homens.
A maior diferença salarial é na engenharia química, de
acordo com o livro “O mercado de trabalho e a formação
da engenharia dos engenheiros no Brasil”. Nesta área,
elas ganham 67,6% do equivalente deles. A menor
diferença é na função de engenheiro mecatrônico.
O salário da mulher representa 97,6% do homem.

Engenheiras com
CREA no Brasil:

179.692
Engenheiras com
CREA no Paraná:

10.267
Maioria de Engenheiras
com CREA:

4,7 mil

engenheiras civis

CLIQUE AQUI E CONFIRA A NOTÍCIA COMPLETA

JORNAL DO ENGENHEIRO

Edição 02
Março/2020

Foto: Luciana Santos

OPINIÃO

USO EXCESSIVO DE
AGROTÓXICOS COLOCA EM RISCO
A SAÚDE DOS BRASILEIROS
Losani Perotti, Engenheira Agrônoma e diretora do
Senge-PR em Campo Mourão
Segundo números do Diário Oficial da União, apenas em
2019, foram liberados para uso 475 novos agrotóxicos, maior
quantidade dos últimos 14 anos. Os agrotóxicos são beneficiados
com redução de 60% do ICMS no trânsito interestadual e isenção
total de IPI, do PIS/PASEP e do Cofins na importação e sobre a
receita bruta de venda no mercado interno.
Substâncias tóxicas tanto para a saúde humana (agricultor e
consumidor) como para o meio ambiente, os agrotóxicos são
largamente utilizados no Brasil e no mundo para o controle
de pragas na agricultura. A prática da monocultura favorece o
aparecimento de pragas e doenças, logo a forma mais rápida e
eficaz para o seu controle é o agrotóxico, aliado a uma estratégia
comercial para a sua venda.

LEIA O ARTIGO COMPLETO AQUI
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DATA-BASE

SENGE-PR E APP SINDICATO SE
REÚNEM PARA DEBATER PAUTA
CONJUNTA NO PARANAEDUCAÇÃO
Representantes do Senge-PR e da APP Sindicato se reuniram
para debater uma pauta conjunta para o ParanaEducação.
O objetivo das entidades é que seja executado o Plano de
Carreira dos trabalhadores e definir novo Acordo Coletivo
de Trabalho, estabelecendo uma data-base para negociações.
Agora, com as duas entidades atuando em parceria, o
próximo passo é estabelecer um calendário de debate com a
direção da empresa.

JURÍDICO

SINDICATO PARTICIPA DE AUDIÊNCIA
SOBRE RESTITUIÇÃO DO PISO
No dia 4 de março aconteceu uma audiência inicial na 9ª
Vara do Trabalho de Curitiba, referente à ação coletiva
movida pelo Senge-PR, que pleiteia a restituição de valores
referentes ao piso salarial integral, não pago durante um
período de tempo, aos engenheiros do ParanaEducação. Esses
profissionais deixaram de receber meio salário mínimo da
categoria a partir de uma interpretação equivocada feita pela
empresa. Ao invés de terem os salários fixados em 9 salários
mínimos, os engenheiros eram remunerados em 8,5 salários
mínimos. Mesmo com o erro, a instituição não reparou os
danos financeiros, obrigando o Senge-PR a ajuizar a ação.
A data do julgamento deve ser marcada em breve.
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DEMOCRACIA

ELEIÇÕES DO SENGE-PR
ACONTECEM EM 14, 15 E 16 DE ABRIL
Engenheiros associados podem votar pelo
sistema do CREA-PR e presencialmente
Nos dias 14, 15 e 16 de abril ocorrem as eleições do Senge
Paraná para o triênio 2020/2023. Os engenheiros filiados
ao Senge aptos a participar das eleições podem eleger a
Diretoria Estadual (Colegiada) e os representantes das
7 regionais da entidade.
Os associados de Curitiba e região podem votar apenas
para a Diretoria Estadual (Colegiada). Já os associados de
outras localidades poderão votar na chapas estadual e na
chapa que concorre a vaga da sua regional. Veja no site
do Senge qual regional abrange seu município.

CONHEÇA OS CANDIDATOS
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A votação será pelo sistema eletrônico do Crea.
Para participar das eleições pela internet é fácil e
rápido. Você deve ter em mãos o seu login e senha
do acesso restrito do Crea.
A votação também pode ser feita presencialmente.

Como votar no site do CREA-PR
01

Acesse o site do CREA-PR

02

Entre no menu superior “Profissional”

03

Acesse a “Área Restrita”

04

Faça login com os seus dados

05

Acesse o menu “Eleições”

06

Entre em “Senge-PR”

07

Selecione sua preferência

08

Confirme seu voto

Pronto! Agora você
já fez a sua parte
para eleger os novos
diretores do Senge-PR!

JORNAL DO ENGENHEIRO

Edição 02
Março/2020

NÚMERO DO MÊS

274
ATIVIDADES
INSTITUCIONAIS

Ao longo de 2019, o SengePR atuou intensamente
na promoção e defesa da
engenharia. A entidade
promoveu assembleias e
palestras, participou de
audiências públicas, cursos
e palestras e se mobilizou
em diversas agendas na
sede principal, regionais e
pelo Brasil. Tudo isso você
pode conferir no relatório
de atividades da entidade.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O TRABALHO

Foto: Manoel Ramires
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Assembleia teve transmissão ao vivo pelas
redes sociais. Foto: Manoel Ramires

NEGOCIAÇÕES

ENGENHEIROS DA SANEPAR
APROVAM ADESÃO A PROGRAMA
DE APOSENTADORIA INCENTIVADA
Proposta ainda precisa ser homologada pela empresa
O Senge-PR promoveu uma assembleia em Curitiba para tratar
do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) da Sanepar. A
discussão aconteceu simultaneamente em Maringá, Cascavel,
Londrina e Ponta Grossa, que acompanharam a transmissão ao
vivo pelas redes sociais. A proposta foi aprovada por 19 votos
favoráveis e apenas um contrário.
O PAI permite que o engenheiro faça adesão ao programa
no período entre 11 de março de 2020 a 11 de dezembro de
2020. Pelo menos cem profissionais entre engenheiros civis,
mecânicos, eletricistas e geólogos estão aptos a participarem do
processo de aposentadoria. A decisão da assembleia foi aderir à
proposta feita pela Sanepar. Foi descartada uma contraproposta.
O modelo a ser escolhido foi o que mais despertou dúvidas,
principalmente porque a pessoa que aderir ao plano pode deixar
de receber valores de ações individuais e coletivas. Os advogados
aconselharam analisar caso a caso. Em algumas oportunidades
compensa esperar ao máximo para integrar o programa.
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CONVÊNIOS

CENTRO CULTURAL DA
ESPANHA OFERECE DESCONTOS
PARA SÓCIOS SENGE-PR
O espanhol é o segundo idioma mais falado do mundo,
e a terceira língua mais usada na Internet. Pode ser
decisivo na construção de uma carreira, e amplia os
horizontes no campo pessoal.
Pensando nisso, o Senge-PR e o Centro Cultural da
Espanha oferecem descontos de até 25% para os nossos
sócios interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos
da língua espanhola.

SAIBA COMO APROVEITAR ESTE CONVÊNIO
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CURSOS E EVENTOS

CRESCEM AS MORTES E ACIDENTES DEVIDO
A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INADEQUADAS
Congresso Nacional em Curitiba vai
debater mecanismos de prevenção e
avanços tecnológicos
Por Fernando Nunes Patrício, engenheiro eletricista

Na sociedade da informação em que vivemos, o tempo
se tornou um bem ainda mais precioso. O extraordinário
papel representado pelos computadores; os alarmes de
prevenção contra incêndio e de proteção patrimonial;
fornos de micro-ondas; aparelhos de som; televisões
inteligentes; máquinas de lavar; refrigeradores e freezers
com eletrônica embarcada e os incontáveis equipamentos
e robôs de alta tecnologia usados nas grandes indústrias de
transformação são indispensáveis em nosso mundo atual.
É impossível se conceber a ausência dos sistemas elétricos
em uma sociedade conectada. É impensável que um
hospital pare de atender seus pacientes; uma escola
paralise suas aulas; uma loja deixe de vender, que
fiquemos sem internet ou uma fábrica pare sua produção
porque as instalações elétricas não têm a segurança e
a confiabilidade desejada ou a concessionária pare de
fornecer energia elétrica.
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Contudo, o aumento do contato das pessoas com a energia
e a complexidade dos sistemas das fábricas sem a devida
prudência tem feito aumentar a quantidade de acidentes
e mortes provocadas por incêndios e choques elétricos. Os
números são alarmantes.
De acordo com relatório da Abracopel, os incêndios por
sobrecarga e curto-circuito subiram de 537 ocorrências em
2018, sendo 61 vítimas fatais, para 656 ocorrências, em 2019,
com 74 vítimas fatais. Já os choques elétricos ocorridos em
2018 subiram de 832, com preocupantes 622 vítimas fatais,
para 909 ocorrências e 697 vítimas fatais, em 2019.
O ano de 2020 não apresenta números confortáveis. Em
janeiro deste ano um novo recorde de ocorrências em um
mês apenas: foram 181 acidentes e 93 vítimas fatais; sendo:
ACIDENTES COM
CHOQUES ELÉTRICOS
FORAM 99 OCORRÊNCIAS
E 83 MORTES;

ACIDENTES POR
SOBRECARGA FORAM
70 OCORRÊNCIAS COM
UMA MORTE;

ACIDENTES POR
DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS FORAM
12, COM 9 MORTES.

Tantas vidas e famílias estão sendo ceifadas por descuido
e falta de prevenção. É preciso conscientizar as pessoas
da importância de contratar profissionais habilitados
e capacitados, alertando para os perigos da energia
elétrica, para a importância da qualidade dos projetos e
das instalações, preparar os alunos das escolas técnicas
e universidades com uma formação de qualidade e com
conhecimentos atualizados, garantir que os conselhos
profissionais fiscalizem a atuação dos profissionais de modo
que estejam habilitados e qualificados para exercer a sua
profissão e a atividade específica.
Esses são temas a serem discutidos em um Congresso
Nacional sobre o Setor Elétrico nos dias 6 e 7 de maio,
em Curitiba. O evento vai reunir vários especialistas,
professores e empresários que estarão debatendo temas e
expondo equipamentos voltados para sistemas elétricos.
Organizado pelo Cinase, tem como foco garantir que uma
instalação elétrica não coloque vidas em risco, projeto,
instalação e tudo que envolva a cadeia de energia elétrica.
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Prefeitura de Curitiba e Governo Federal promoveram
reformas da previdência. Foto: Daniel Castellano/SMCS

PREVIDÊNCIA

PEDIDO DE APOSENTADORIA PODE
GERAR DEMISSÃO NA COHAB
Companhia decidiu executar artigo aprovado
na reforma da previdência
A Companhia de Habitação de Curitiba (Cohab) já
está aplicando a reforma da previdência aprovada no
Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro (sem partido). Uma das regras que entraram em
vigor é a possibilidade de demissão do trabalhador celetista
que tenha solicitado e adquirido aposentadoria junto ao
INSS, conforme o Art. 37, parágrafo 14. Nesses casos, o
demitido perde a multa rescisória de 40% e o aviso prévio
porque é considerada uma “demissão a pedido”.
O anúncio da adesão à reforma da previdência foi feito
por meio da instrução normativa 21, após reunião da
diretoria em fevereiro de 2020. O texto destaca que “o
colaborador poderá desistir do pedido de aposentadoria,
desde que manifeste esta intenção e requeira o
arquivamento do pedido antes do recebimento do
primeiro pagamento do benefício de aposentadoria
ou do saque do FGTS ou PIS/PASEP”.
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Contudo, em dois pontos a demissão pode ser evitada.
Quando os empregados que se aposentaram anteriormente
a lei ou solicitaram o pedido junto ao INSS antes de 13 de
novembro de 2019. Nestes casos os trabalhadores podem
acumular o benefício previdenciário e manter-se no cargo,
mesmo que a concessão seja posterior.
“Pense na hipótese de o requerimento ter ocorrido em
2017 e a definição ocorra somente agora. Se o direito
tiver sido reconhecido antes de 13/11/2019, mesmo
que a aposentadoria seja implantada posteriormente a
reforma, poderá o empregado público permanecer na
ativa, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao direito
adquirido”, explica Antônio Floriani, advogado especialista
em previdência.

DATAS COMEMORATIVAS DE MARÇO

04.03 - Dia Mundial da Engenharia
para Desenvolvimento Sustentável
08.03 - Dia Internacional da Mulher
21.03 - Dia Mundial das Florestas
22.03 - Dia Mundial da Água
24.03.1913 - Primeiro dia de aula do
primeiro curso de engenharia do
Paraná, ministrado na UFPR
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ENGENHEIROS QUE CONTRIBUÍRAM ANTES DE 1994
PODEM SER INDENIZADOS NA APOSENTADORIA
Decisão favorável do STJ definiu que cálculo
deve ser feito em cima de todas as contribuições
Os contribuintes e aposentados vinculados ao INSS
obtiveram uma grande vitória em dezembro de 2019,
quando o STJ julgou de forma favorável à revisão da
vida toda. Esta revisão consiste na utilização de todas as
contribuições recolhidas para a Previdência Social, mesmo
aquelas anteriores ao plano real.
Isso significa, em alguns casos, um aumento substancial
no valor da aposentadoria concedida pelo INSS. Para saber
se você tem direito à revisão, entre em contato com a
assessoria jurídica do Senge-PR e marque um atendimento
no plantão previdenciário. É muito importante ter o
cadastro no MEUINSS, para que seja possível obtermos a
carta de concessão, além do extrato previdenciário.
Em regra, a revisão da vida toda será benéfica para
o cidadão que possui poucas contribuições após
07/1994, porém conta com um histórico contributivo
bastante elevado nas décadas de 70 e 80, por exemplo.
Anteriormente, para calcular a média dos salários da
base de pagamento da aposentadoria, o INSS utilizava
apenas as remunerações em reais.
LIGUE E AGENDE: (41) 3224-7536
Foto: Manoel Ramires

