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EXPEDIENTE

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

QUAL É O FUTURO DO SANEAMENTO?
A sanção do novo marco regulatório do saneamento e
a aprovação de projeto que permite à Sanepar realizar
parcerias com outras empresas privadas fora do estado
abre um futuro de incertezas para a companhia. De um
lado, o Governo Federal permitiu que empresas não
públicas possam concorrer com a estatal em serviços
já prestados pela Sanepar e com alto investimento. De
outro, a Companhia Paranaense pode avançar em outros
mercados se associando a terceiros, mesmo que de forma
minoritária. Pág 2

NEGOCIAÇÃO
Senge-PR promove
negociações e fecha
acordos durante a
pandemia. Pág 10

SAÚDE
Em parceria com o
sindicato, Unimed abre
novo prazo de carência.
Pág 17
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EDITORIAL

NOTA PÚBLICA: CONTRA O
PL 416 /2020 – SANEPAR
Em regime de urgência, a Assembleia Legislativa do Paraná
aprovou o Projeto de Lei 416/2020 do Executivo que
permite a abertura de espaço para que a Sanepar promova
parcerias com empresas privadas no fornecimento de
diversos serviços para além do saneamento básico. A
aprovação aconteceu no mesmo dia em que o presidente
Jair Bolsonaro sancionou o novo marco regulatório. Você
vai ler essas informações neste jornal.
Em que pese a nova realidade estabelecida pelo novo
marco regulatório do Saneamento Básico, o Projeto de
Lei 416-2020 carece de mais informações e maiores
esclarecimentos sobre este processo. Sob a ótica de
modernização, a Sanepar não estaria correndo o risco de
perder o poder decisório e político sobre os investimentos
ao se aliar a empresas privadas e possibilitando, inclusive,
que ela se torne sócia minoritária em alguns projetos?
A mudança estatutária para o modelo de Sociedade de
Propósito Específico também não seria uma forma de
diminuir a fiscalização e o controle dos paranaenses sobre
os rumos da Sanepar e como o “negócio” é desenvolvido?
CONFIRA O EDITORIAL NA ÍNTEGRA AQUI
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SINDICATO

SENGE REFORÇA ISOLAMENTO
SOCIAL DURANTE A PANDEMIA
Em trabalho remoto, entidade disponibiliza
agendamento para realizar atendimento de associados
Desde o começo da pandemia, o Senge-PR tem adotado
os protocolos de isolamento social recomendados pela
Organização Mundial da Saúde. Mas isso não parou o
trabalho do sindicato. Mesmo adotando o regime de home
office, a entidade tem atendido os engenheiros associados
ou não por canais eletrônicos. Esse relacionamento
acontece por e-mails, ligações telefônicas e mensagens de
WhatsApp.
Dois dos setores mais acionados do sindicato durante a
pandemia são de Negociação e Filiação. Os engenheiros
procuram a entidade para tirar dúvidas ou obter
informações relacionadas ao plano de saúde da Unimed,
como funciona a filiação, para receber e pagar boletos e
sobre acordos coletivos.
Os engenheiros querem saber quanto fica o plano para
família, quem pode entrar no plano, se o plano é
nacional ou regional e informação sobre como se
associar ao Senge e valor da anuidade.

JORNAL DO ENGENHEIRO

Edição 05
Julho/2020

“Neste primeiro atendimento passo os valores da tabela e
repasso as informações para o Grupo Vital para entrar em
contato e explicar sobre portabilidade e documentação”,
esclarece Elisabete Cripa, funcionária do Senge-PR
responsável pela adesão de filiados à Unimed.
TRABALHO REMOTO E INTERNO
Além desses setores, demais assuntos podem ser
encaminhados para o perfil oficial da entidade no
WhatsApp (41) 99162-2398, ou para o e-mail senge-pr@
senge-pr.org.br. Embora o trabalho presencial na sede
ou nas regionais esteja suspenso, o atendimento virtual
continua sendo realizado, com a entidade trabalhando
para fechar acordos coletivos de trabalho, defender
direitos, e garantir a valorização da engenharia.

SAIBA MAIS

Regional de Cascavel
cascavel@senge-pr.org.br
Regional de Foz do Iguaçu
fozdoiguacu@senge-pr.org.br
Regional de Londrina
londrina@senge-pr.org.br

Regional de Maringá
maringa@senge-pr.org.br
Regional de Campo Mourão
campomourao@senge-pr.org.br
Regional de Ponta Grossa
pontagrossa@senge-pr.org.br
Regional Sudoeste – Francisco Beltrão
sudoeste@senge-pr.org.br
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CALOTE

RATINHO JUNIOR QUER CONGELAR
REAJUSTE PARCELADO DE 2019 DOS
SERVIDORES ESTADUAIS
Governador enviou aos deputados estaduais
proposta que ainda suspende promoções e
progressões dos servidores
O governador do Paraná, Ratinho Junior, enviou para
a Assembleia Legislativa do Paraná uma emenda ao
Projeto de Lei no 248/2020 para suspender o pagamento
da segunda parcela da reposição salarial dos servidores
públicos estaduais, referente a data-base de 2019. O índice
é de 1,5%, previsto para ser pago em janeiro de 2021, e foi
resultado de greve do funcionalismo realizada em 2019.
O texto propõe também a suspensão da implantação e
concessão de promoções e progressões.

VEJA MAIS AQUI

Medida de socorro aos estados é usado como desculpa
para congelar o reajuste. Foto: Rodrigo Félix Leal
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Antônio Floriani, em palestra sobre a reforma
da Previdência promovida pelo Senge-PR.
Foto: Luciana Santos/Senge-PR

ARTIGO

FILIADO DO SENGE-PR OBTÉM ÊXITO EM
REVISÃO DA VIDA TODA CONTRA O INSS
Sentença proferida em tempo recorde acrescentou
R$333,01 à aposentadoria de engenheiro
Por Antônio Floriani
Advogado especialista em previdência
O departamento jurídico do Senge-PR ajuizou, em 6 de
abril de 2020, ação revisional contra o INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) pleiteando que a Previdência
Social utilizasse todas as contribuições vertidas pelo
segurado para fins de cálculo da aposentadoria.
O benefício, concedido em 12/08/2011, teve renda mensal
inicial fixada pelo INSS em R$2.305,65. Já de acordo com
a revisão da vida toda, o correto seria R$2.546,76, ou seja,
uma diferença mensal de R$241,11.
A sentença, proferida pela 17ª Vara Federal de Curitiba
em 30/04/2020, reconheceu o direito do segurado à
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mencionada revisão, julgando procedente a demanda.
Tratou-se, assim, de uma decisão extremamente célere,
proferida com menos de um mês de trâmite dos autos.
Em termos objetivos, caso a Previdência não interponha
recurso, o segurado terá hoje um benefício de R$3.517,31
ao invés dos R$3.184,30 atualmente pagos pela autarquia:
um acréscimo de R$333,01.
Ademais, de acordo com a decisão, o segurado terá
direito aos valores em atraso desde 12/08/2011,
observada a prescrição quinquenal.
Portanto, é extremamente importante que todos os
filiados consultem à assessoria jurídica do Senge-PR,
a fim de que sejam feitos os cálculos e verificada a
possibilidade de ingressar com esta demanda.
Para análise, basta agendar um horário com nosso
advogado, destacando que os atendimentos, neste
período de quarentena, estão sendo feitos de forma
remota. Finalmente, recomenda-se que o filiado faça o
cadastro da senha no site do MEUINSS, o que irá agilizar
o procedimento.

SENGE-PR OFERECE ASSESSORIA JURÍDICA
NA ÁREA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Tem dúvidas sobre aposentadoria? Você pode
agendar um horário com nosso especialista
em Direito Previdenciário. Envie um e-mail
para juridico@senge-pr.org.br. Além de ter um
atendimento individualizado e especializado,
quem é filiado do Senge ainda tem vantagens
de custas menores em ações judiciais.
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LEGISLAÇÃO

BOLSONARO SANCIONA NOVO MARCO
DO SANEAMENTO COM VETOS E COLOCA
EM RISCO FUTURO DA SANEPAR
Governadores e legislativo devem
se unir para derrubar vetos
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou no último
dia 15 o novo marco regulatório do saneamento com vetos que
colocam em risco os atuais contratos das empresas do setor,
entre elas, a Sanepar. Ele ignorou carta dos governadores
que pediam a manutenção do artigo 16, prorrogando atuais
contratos para que não houvesse riscos que investimentos
fossem perdidos. Governadores devem se articular com os
presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado para
derrubar os vetos.
O veto pode gerar a descontinuidade abrupta de qualquer
política pública e não beneficia a sociedade, em especial o
saneamento básico que está intimamente ligado à saúde, à
vida e, por consectário lógico, à dignidade da pessoa humana.
“A retirada do art. 16 desbarata décadas de estruturação erguidas
para o setor, acarretando uma enorme insegurança jurídica, com
a estagnação imediata de ações e projetos em andamento que
buscam a universalização do saneamento”, argumenta a AESBE.
Em outras palavras, a decisão pode entregar de mão beijada
toda água e esgoto que foram levadas até aqui à população.
Sanção do novo Marco Legal do Saneamento
Básico (videoconferência). Foto: Marcos Corrêa/PR

SAIBA MAIS AQUI
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Imagem: Votação aconteceu com deputados em
trabalho remoto. Foto: Dálie Felberg/Alep

PARANÁ

NA ALEP, DEPUTADOS APROVAM
PROJETO QUE PERMITE FATIAMENTO
E PRIVATIZAÇÃO DA SANEPAR
Projeto foi aprovado no mesmo dia em que foi
sancionado o Marco Regulatório do Saneamento
Os deputados estaduais aprovaram a proposta que autoriza
a Sanepar a ampliar sua área de atuação tornando viável
a possibilidade de expansão dos seus negócios no Brasil e
no exterior, com o objetivo de gerar maiores receitas para a
empresa. O projeto de lei 416/2020, assinado pelo próprio
Poder Executivo, foi aprovado em regime de urgência com
41 votos favoráveis e 9 contrários.
Para o governo, “a proposta se faz necessária uma vez
que vai estimular investimentos privados no setor, hoje
dominado por empresas públicas”, disse o deputado
Hussein Bakri (PSD).
Para a oposição, o projeto não tinha transparência e
acaba jogando a empresa pública paranaense no colo
das privadas, exatamente o contrário do que pediam os
governadores a Bolsonaro. “A ampliação do serviço da
Sanepar para outros estados é sim interessante, desde que
os lucros fiquem com a empresa e sejam revertidos em
melhorias para os paranaenses, e não distribuídos para os
acionistas”, criticou o deputado Arilson Chiorato (PT).
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Reuniões têm acontecido de forma remota.
Foto: Manoel Ramires

NEGOCIAÇÕES

SENGE-PR JÁ PARTICIPOU DE 20 REUNIÕES
DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL
Entidade fechou acordos coletivos de trabalho
e negociou renovação de convenções
O isolamento social desde março de 2020 não interrompeu
a agenda de reuniões e negociações que o Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Paraná (Senge-PR) participa.
Tampouco parou com as associações, realização de
convênios e atendimento aos engenheiros e engenheiras.
Com a entidade atendendo as recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS), o trabalho tem sido
desenvolvido remotamente. O conhecido home office.
Nesse período de pandemia, as tratativas e assembleias
foram feitas virtualmente ou por telefone. Foram ao
menos 20 reuniões para tratar de acordos coletivos, e
ainda há negociações que estão em andamento como
Construção Pesada e Comércio. De forma remota, a
negociação da Compagas está sendo fechada, assim como
foi registrado o acordo do Parque Tecnológico de Itaipu.
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Outras negociações
fechadas ou em
andamento no período:
• ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO - PPR 2020
- SANEPAR
Data base: Março
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• ACT COPEL 2020/2021
Data base: Outubro
• ACT SINDUSCON
Data base: Junho

• ACT CREA-PR 2020-2021
Data base: Abril

• ACT FEDERAÇÃO DO
COMÉRCIO
Data base: Junho

• ACT SANEPAR 2020/2022
Data base: Março

• ACT COMPAGAS
Data base: Abril

FILIAÇÕES CRESCEM, RECONHECENDO A
IMPORTÂNCIA DA ENTIDADE
Além das negociações coletivas, também foram feitos
atendimentos ao filiados, repassadas informações
sobre o plano de saúde, boletos e anuidade do SengePR. Os departamentos de Negociações e Filiação ainda
promoveram atendimentos para não sócios sobre o plano
de saúde UNIMED e apresentaram os benefícios de ser
filiado ao Senge. Neste período, tivermos 38 filiações e um
total acumulado de 62 em 2020.

FAÇA SUA ASSOCIAÇÃO E TENHA MUITAS VANTAGENS
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ACORDO

ACT 2019/2020 DA FUNDAÇÃO PARQUE
TECNOLÓGICO ITAIPU É REGISTRADO NA
DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
Na sexta-feira, 3 de julho, o Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) dos engenheiros e engenheiras
empregados na Fundação Parque Tecnológico
Itaipu foi registrado na Delegacia Regional do
Trabalho. O ACT foi aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada virtualmente no
dia 23 de abril.
LEIA AQUI O ACT 2019/2020

O ACT dispõem sobre o auxílio alimentação/
refeição, assistência médica, licença
maternidade/paternidade, reembolso
educacional e jornada de trabalho, incluindo
hora extra a banco de horas.
Foto: Divulgação / PTI
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Levantamento apontou necessidades especiais
para quem está em casa. Foto: Copel

FORMAÇÃO DE PAUTA

EM PESQUISA, COPELIANOS SUGEREM
RENOVAÇÃO DO ACORDO
Consulta também apontou a
necessidade de melhoria das condições
de trabalho em home office
Os copelianos querem a renovação do Acordo Coletivo
de Trabalho com a manutenção dos atuais benefícios. É
isto o que aponta o resultado de uma pesquisa feita pelas
entidades sindicais que compõem o Coletivo da Copel e
estão em negociação com a empresa. O levantamento
aconteceu entre os dias 18 de junho e 5 de julho em
consulta feita online. A pesquisa eletrônica já havia
sido feita em outros anos e neste ano ganhou especial
importância por causa da pandemia de Covid-19.
A proposta de renovação de acordo é para o período
2020/2021. A data-base da Copel é 1o de outubro. Para
os entrevistados, 88,3% acreditam que a convenção deve
ser renovada. No levantamento, 128 profissionais da
engenharia participaram. Isso representa 14% do total dos
pesquisados. 20,5% são de setor administrativo, 20,2% de
operação e 15,7% da área técnica. Funcionários dos setores
financeiros, manutenção, call center e outros também
responderam à pesquisa, mostrando grande abrangência
da categoria copeliana.
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Agora, o pedido de renovação do acordo 2020/2021 nas
mesmas condições do acordo 2019/2020 será protocolado
na empresa.
DIREITOS NA PANDEMIA
Além da manutenção da convenção, os copelianos ainda
destacaram a necessidade de terem condições de trabalho
melhoradas durante a pandemia. A principal reivindicação
trata de equipamentos de trabalho adequados para o home
office.
“Há necessidade do auxílio da Copel referente ao
pagamento da utilização dos meus equipamentos no meu
home office, além do aumento da conta da luz e Internet e
também a preocupação da empresa referente à ergonomia
dos funcionários”, destacou um copeliano.
Desde o começo do período de isolamento social, os
Sindicatos têm atuado para que os protocolos da empresa
garantam condições adequadas para que os funcionários
exerçam sua atividade em casa, na Copel ou na rua.
O procurador-geral do trabalho do Ministério Público
do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, já destacou que
o teletrabalho traz riscos de doenças e acidentes. Em
entrevista ao Valor, ele também destacou o direito à
desconexão. “Os desafios do home office são diferenciados
porque se trata de local de trabalho misturado com
convivência, sem separação entre lazer e trabalho”,
enfatizou Bastos Balazeiro.
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ASSISTÊNCIA JURÍDICA

SINDICATO PRESTA ASSESSORIA
JURÍDICA DURANTE A PANDEMIA
Atendimentos têm sido feitos por e-mail e por telefone
O Senge-PR segue atendendo os engenheiros associados
durante a pandemia de Covid-19. Além da entidade cuidar
de processos coletivos, individuais e atuar em negociações
coletivas e na proteção de direitos, o departamento jurídico
ainda está fazendo atendimentos à associados que têm
dúvidas.
A assessoria tem sido feita de forma remota. “O profissional
entra em contato com o advogado da entidade pelas mídias
fornecidas pela entidade e ele agenda na data e hora do
plantão. Aí no dia o escritório liga pro engenheiro”, explica o
advogado do Senge-PR, Guilherme Silva Bednarczuk.
Nos últimos três meses foram agendadas 22 conversas com
profissionais, sendo 4 atendimentos em abril, 7 em maio e
11 em junho. Até aqui, os associados fizeram consulta sobre
andamento de ação nas áreas trabalhista, previdenciária e
administrativa. Também fizeram consultas sobre pedidos
para aposentadoria. Outro ponto de procura foi sobre
direitos e garantias durante a pandemia e sobre rescisão
de contrato de trabalho. A MP 936, que definiu acordo de
suspensão e redução de jornada de trabalho, também está
entre as demandas solicitadas pelos associados.

FAÇA AGENDAMENTO JURÍDICO:
(41) 99916-6713 | juridico@senge-pr.org.br
O Sindicato, inclusive, abriu um Canal de Denúncias
para que os engenheiros possam relatar casos durante a
pandemia. Veja aqui como fazer uma denúncia.
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SENGE-PR RECOMENDA

A ERA DO INCONCEBÍVEL
Joshua Cooper Ramo, editora Companhia das Letras
Recomendado pelo Eng. Agr. Orlando Lisboa de Almeida
No livro A Era do Inconcebível, o jornalista Joshua Cooper
Ramo faz um apanhado da história recente e comprova que
as políticas públicas e teorias que dão respaldo às mesmas, já
não dão conta da complexidade crescente do mundo atual, que
no século 20 cresceu em velocidade quatro vezes superior ao
século anterior. O livro cita casos práticos que comprovam
as falhas na tentativa de buscar previsibilidade nas ações
de governos e corporações. Um caso marcante foi a bolha
das Sub Prime de 2008 nos Estados Unidos, com reflexos na
economia do planeta. O autor apresenta o cenário e fornece
algumas pistas para navegar no mundo das incertezas.

O HOMEM DO CASTELO ALTO
Frank Spotnitz, Amazon Prime Video
Seriado com quatro temporadas, O
Homem do Castelo Alto é baseado na obra
homônima de Philip K. Dick, e imagina
um universo no qual as Potências do Eixo
vencem os Aliados na Segunda Guerra
Mundial. Os Estados Unidos foram
divididos entre a Alemanha Nazista e o
Império do Japão, e os estadunidenses
que sobreviveram à guerra são
submetidos a um duro regime
ditatorial. O seriado apresente uma
realidade distópica cujos paralelos com
a nossa não são difíceis de perceber.
Tem um livro, filme ou seriado para
recomendar? Escreva para imprensa@
senge-pr.org.br e apareça no próximo
Jornal do Engenheiro!

JORNAL DO ENGENHEIRO

Edição 05
Julho/2020

CLIQUE E CONFIRA

