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Senado rejeita “Jabuti” 
que acabava com Salário 
Mínimo Profissional

O Senado rejeitou a emenda à Medida Provisória 
1.040/2021 (PLV 15/2021) que acabava com o Salário 
Mínimo Profissional. A rejeição ocorreu após mobilização 
de sindicatos, CREAs e Confea. Pág 3

Senge-PR elege 
delegados que 
representarão a 
entidade no 12º 
Consenge 

Em setembro deste ano 
acontecerá o 12º
Congresso Nacional de 
Sindicatos de
Engenheiros, encontro 
promovido pela 
Fisenge. Pág 20

Programa debate 
mesa solidária e 
desperdício de 
alimentos

Em transmissão nas 
redes sociais, programa 
de combate à fome do 
Senge-PR debateu com 
a vereadora Professora 
Josete o desperdício de 
alimentos no país e no 
mundo. Pág 18

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-agosto-mobilizacao-garante-smp/


EDITORIAL

Foto: Anderson Riedel/PR

Reformas de ideias

O Brasil precisa de uma reforma mais urgente do que 
qualquer uma realizada recentemente e que se está 
pleiteando no momento. Trata-se da reforma de ideias. 
E, com ela, de rumos. Desde que mergulhou no discurso 
reformista, se observa que a nação bate cabeça para 
retomada do emprego, da renda e do desenvolvimento 
social e econômico. Promessas das reformas trabalhista, 
que retirou direitos dos trabalhadores, e da previdência, 
que piorou os critérios para se aposentar e não trouxe os 
investimentos internacionais. 

Agora, o Brasil flerta com uma “reforma administrativa” 
que aumenta a “informalidade” no setor público, abrindo 
espaços para currais eleitorais e “rachadinhas” políticas, 
sem mexer na parte mais onerosa, que é o andar de cima 
do serviço público.

É preciso dar um freio em reformas e privatizações que 
ampliam a desigualdade em nosso país e seguir por um 
caminho que realmente gere investimentos, retome 
empregos, controle os preços dos combustíveis, água e luz, 
preserve o meio ambiente e a saúde das pessoas. O Brasil 
precisa e merece uma reforma de ideias e de rumos.
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LEIA O EDITORIAL NA ÍNTEGRA COM OS NÚMEROS DA CRISE BRASILEIRA

http://www.senge-pr.org.br/noticia/reformas-de-ideias/


MOBILIZAÇÃO

Emenda jabuti que acabava 
com o Salário Mínimo 
Profissional é impugnada
Artigo que dispensa a ART de instalações elétricas 
até 140 kVA segue no texto da MP, que volta para a 
Câmara dos Deputados

Na quarta-feira, 4 de agosto, o senador Irajá Abreu 
(PSD-TO), relator da Medida Provisória (MP) 1.040/2021, 
acatou as emendas supressivas do art. 57, que pretendia 
revogar a Lei nº 4.950-A/1966, que dispõe sobre o Salário 
Mínimo dos profissionais de Engenharia, Química, 
Arquitetura, Agronomia e Veterinária. Em seu relatório, 
Irajá afirma que “deve sim existir o piso salarial, em 
razão da extensão e da complexidade do trabalho desses 
profissionais”.

De acordo com o engenheiro e presidente da Fisenge 
(Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros), 
Roberto Freire, esta é uma vitória da mobilização 
dos profissionais e das entidades de classe. “Assim 

Senador Irajá Abreu (PSD-TO). Foto: Waldemir 
Barreto/Agência Senado
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como em 1966, na época da ditadura civil-militar, em 
que as entidades de engenharia se mobilizaram para 
derrubar o veto do Marechal Castello Branco à lei 4.950, 
nós seguimos em mobilização em defesa dos nossos 
direitos. Esta é uma vitória de todos os engenheiros e 
engenheiras, das entidades e do movimento sindical”, 
destacou.

O presidente do Confea, engenheiro civil Joel Krüger, 
destacou o empenho do Sistema junto com outros 
Conselhos Profissionais em prol da segurança da 
sociedade. “Desde que essa MP começou a vigorar 
intensificamos o nosso trabalho junto ao Congresso 
Nacional.  Com o apoio dos conselheiros federais, 
conseguimos mobilizar diretamente 21 gabinetes de 
senadores que apresentaram essas emendas a fim de 
assegurar o exercício legal da profissão”, disse Krüger.

A proposta da emenda veio do deputado federal e vice-
líder do NOVO, o engenheiro mecânico Alexis Fonteyne, 
que alegou que a medida buscava “garantir que toda 
pessoa natural ou jurídica não tenha restringida, por 
qualquer autoridade, sua liberdade de definir o preço de 
produtos e de serviços”.

Embora o art. 57 tenha sido impugnado, o artigo 37, que 
dispensa a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
de instalações elétricas até 140 kVA, segue no texto da 
Medida, que retornou para a Câmara dos Deputados 
depois de ser aprovada pelos 72 senadores.

Com informações da Fisenge e do Confea
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O QUE DISSERAM OS SENADORES

O Senge-PR procurou os três senadores que representam 
o Paraná e pediu o posicionamento deles com relação ao 
artigo que acabava com o Salário Mínimo Profissional. 
Confira:

Oriovisto Guimarães (PODE), 
através de sua assessoria de imprensa

O Senador Oriovisto e sua equipe técnica 
estão engajados na compreensão dessa e de 
outras questões de que trata a MP 1.040/2021, 
cuja apreciação final no Senado Federal 
deve ocorrer no início de agosto. O Senador 
entende que são necessárias mudanças e 
avanços no ambiente de negócios brasileiro, 
pois, com isso, todos ganham. Esse processo, 
no entanto, não pode ocasionar retrocessos e 
injustiças e é por isso que todas as sugestões 
legislativas são cuidadosamente avaliadas e 
analisadas.

Flávio Arns (PODE), pelo WhatsApp

“De fato é um retrocesso. Contem comigo.”

Alvaro Dias (PODE)

Não respondeu o questionamento do Senge-PR
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A IMAGEM

Que comecem os jogos

Foto: Breno Barros / rededoesporte.gov.br
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Reconstruído para as Olímpiadas, o Estádio 
Olímpico de Tóquio (Estádio Nacional do Japão) 

foi inaugurado no fim de 2019. Suas obras 
começaram em 2016. Ele é palco da abertura 
e encerramento do evento, além de abrigar as 

provas de atletismo, rugby e futebol.
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O DADO

2 milhões
Quantidade de carros produzidos no Brasil em 2020. 
Esse número é o menor em 10 anos. Efeito da crise 

econômica, da falta de estímulos para o mercado 
interno de consumo e da pandemia de Covid-19.

Para o DIEESE, a retomada do setor automobilístico 
depende do Brasil “investir no crescimento do 

mercado interno e seguir as tendências tecnológicas 
globais que abrem perspectivas positivas para o setor 
automotivo brasileiro”. Em nota técnica, conclui que 
a política pública considerar a relevância econômica 

e social do setor automotivo é, sem dúvida, uma 
ação pertinente para um país com as características 

territoriais e demográficas do Brasil.

Foto: Luiz Costa/SMCS
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Episódio I
A Revolução Verde: As mudanças no 
campo, a ‘industrialização’ e os riscos 
dos agrotóxicos

Episódio II • Parte 1 e Parte 2
O papel do Estado na promoção 
e fiscalização na agricultura: 
agronegócio e agricultura familiar

Episódio III
É possível produzir
sem agrotóxicos?
Parte 1:  Custos de produção, o espaço 
para produzir e como agregar valor ao 
produto agroecológico

Parte 2: Barreiras ao produto orgânico, 
o mercado consumidor, a omissão do 
governo e a promoção da agricultura 
sustentável

Episódio IV
Novas tecnologias no campo
• Bio Agronegócio
• Novas tecnologias sustentáveis
• Outros tipo de OGM
• On Farm

CLIQUE 
E OUÇA!
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VIDEOCAST SENGE PLAY

Agricultura urbana e 
agroecológica são o futuro 
já no presente
Deputado Goura listou rotas para que o campo 
paranaense prossiga em transformação

A gente está acostumado a achar que agricultura é tema 
para o interior do estado e do país. Mas o deputado 
Goura Nataraj apresenta uma visão diferente disso. 
Ligado ao meio ambiente e a uma cultura voltada para 
a sustentabilidade, o mestre em filosofia e professor de 
yoga trabalha bastante com o tema de uma agricultura 
urbana e agroecológica. 

No videocast “O Papel do Estado no Campo’’, ele mostra 
como é fundamental assegurar à sociedade alternativas 
de alimentos saudáveis e com baixo custo. Seu mandato 
tem defendido essa causa com destaque para a Lei que 
autoriza a ocupação dos espaços públicos e privados com 
agricultura urbana em Curitiba (Lei Nº 15.330 de 2018). 

Foto: Orlando Kissner/Alep
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Segundo Goura, é necessário criar um círculo virtuoso. 

“É preciso fortalecer políticas sustentáveis e a 
agroecologia e agricultura urbana são meios para 
a gente alcançar este horizonte. O Paraná pode ser 
uma referência mundial de sustentabilidade. Nós 
somos a Natureza e não podemos nos separar dela”.
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VIDEOCAST SENGE 
PLAY - O PAPEL DO 
ESTADO NO CAMPO
Com deputado estadual 
Goura Nataraj

https://youtu.be/eJAI0hdqWjA 


VIDEOCAST SENGE PLAY

Presente na mesa dos 
paranaenses, agricultura 
familiar precisa estar presente 
no orçamento do Estado

Conversa com Professor Lemos sobre setor que 
alimenta o povo

O Paraná comemora, a partir do dia 25 de julho, o Dia e a 
Semana da Agricultura Familiar. É um período importante 
que avalia e promove o setor do estado, segundo o 
deputado estadual e autor da lei, Professor Lemos: “é um 
momento de criar condições para estimular a agricultura 
familiar, para que tenha visibilidade e seja valorizada. 
E possa receber do Estado o incentivo e a proteção na 
medida em que contribui para o Paraná”, argumenta. E os 
desafios e barreiras são enormes.

O Senge Play Videocast conversou, neste episódio, 
com o deputado, que tem grande ligação com o campo 
e com a agricultura familiar paranaense. Ele, que foi 
o terceiro deputado mais votado no Paraná em 2018, 
é agricultor na região de Nova Aurora, Santa Lúcia 

Foto: Dálie Felberg
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e Capitão Leônidas Marques e integrou a pastoral da 
juventude rural. Tornou-se líder estudantil, presidiu a 
associação de agricultores e foi dirigente de associação 
de moradores.

Para o videocast, Lemos reforçou a importância desse 
setor. “A agricultura familiar produz mais de 70% dos 
alimentos do nosso Estado. É o setor que mais emprega. 
Ela necessita de cuidados e investimentos do Estado”.

Mas não é bem assim que tem acontecido. Para ele, 
a “menina dos olhos” do governo é o agronegócio. 
“O Estado trata de forma muito diferente o pequeno 
agricultor do grande agricultor. O grande participa 
do governo, representado pela FAEP (Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná) no G7 e com o vice-
governador Darci Piana, que coordenava a Fecomércio. 
O governo não chamou a Fetaep, que representa os 
trabalhadores da agricultura familiar, nem a Fetraf, 
outra Federação que trata disso. O governo é pensado 
e planejado por grandes federações”.

A conversa com o deputado faz parte do Podcast 
“O Papel do Estado no Campo” (clique aqui para ouvir 
o Episódio II). Nela, o deputado fala das obrigações e 
omissões do Estado na relação com os produtores rurais.
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ASSISTA O VIDEOCAST 
COM PROFESSOR LEMOS

http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-play-agronegocio-agrotoxicos-e-a-engenharia-agronomica/
http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-play-agronegocio-agrotoxicos-e-a-engenharia-agronomica/
https://youtu.be/5rTTFHWMZUs 


VIDEOCAST SENGE PLAY

A importância da agricultura 
familiar e dos servidores da 
agricultura

Videocast com a deputada Luciana Rafagnin debate 
a necessidade de o governo investir no IDR-Paraná 
para promover políticas no campo

A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT-PR) é 
um espelho da participação da mulher na sociedade. 
Cientista política e agricultora familiar, ela começou 
sua caminhada de atuação pelos movimentos sociais 
do Sudoeste paranaense, especialmente na organização 
das mulheres e no sindicato dos trabalhadores rurais de 
Francisco Beltrão.

Na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), ela é 
membro titular de duas comissões permanentes: a 
Comissão dos Direitos da Mulher e a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do 
Idoso e da Pessoa com Deficiência. É ainda líder do 
Bloco Parlamentar de Apoio à Agricultura Familiar do 
Parlamento Paranaense.

Foto: Dálie Felberg
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Nesta entrevista, a deputada falou das necessidades 
da agricultura familiar paranaense e dos obstáculos 
financeiros, sociais e políticos a serem enfrentados. 
Luciana também saiu em defesa dos servidores do IDR-
PR, que necessitam de recursos e novos concursos para 
desempenhar suas atividades. 

“A gente questionou muito a junção dos institutos 
que formaram o IDR-Paraná. Nós já tínhamos falta 
principalmente de técnicos que dessem assistência 
técnica para agricultores e para a agricultura familiar. 
Em uma reunião do Bloco da Agricultura a gente levou 
essa demanda ao Governo do Estado. Pedimos, por 
exemplo, que os técnicos assinem a ART (Anotação 
de Responsabilidade Técnica)”, destaca Luciana, entre 
outros pontos.
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VIDEOCAST SENGE 
PLAY – O PAPEL DO 
ESTADO NO CAMPO

https://youtu.be/bmBFoXRIQPk


VIDEOCAST SENGE PLAY

O Paraná banca o agronegócio 
e deve apoio à agricultura 
familiar

O Senge Play Videocast conversou com o deputado 
Tadeu Veneri sobre o papel do estado no campo

Antes de a comida chegar ao prato, do grão ser colhido, 
da semente adubada florescer, existe um caminho 
que envolve muitos atores e etapas. O agronegócio, 
a agricultura familiar, o agrotóxico, a fiscalização, 
a plantação orgânica e agroecológica, o incentivo 
financeiro e a desoneração fiscal e até a hortinha no 
quintal de casa. 

Esses são alguns assuntos abordados no VideoCast 
Senge Play “O Papel do Estado no Campo”. Nesta 
conversa com o deputado estadual Tadeu Veneri, ele 
comenta como o governo do Paraná concede bilionários 
benefícios econômicos e isenções fiscais ao setor 
do agronegócio paranaense. Para Veneri, o agro é 
dependente do estado e a balança é desigual em relação 
ao apoio dado à agricultura familiar.

Foto: Dálie Felberg
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A entrevista também aborda o uso abusivo de 
agrotóxicos no campo brasileiro, a contaminação da 
água e como o Paraná pode encontrar soluções para 
uma agricultura sustentável.

Veneri tem seus mandatos parlamentares construídos 
nas lutas populares e sindicais e no compromisso com a 
defesa da classe trabalhadora.

Entre seus projetos e leis, Tadeu Veneri instituiu o 
Dia Estadual da Juventude Rural a ser comemorado 
anualmente em 15 de julho e tem atuado contra o 
agronegócio e em defesa dos agricultores familiares.
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ASSISTA O VIDEOCAST

OUÇA SENGE 
PLAY “O PAPEL DO 
ESTADO NO CAMPO

https://www.youtube.com/watch?v=xW1UZu6LMJc
https://www.spreaker.com/user/14148706/sengeplay-agronegocio-ep-02 
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SENGE SOLIDÁRIO

Senge Solidário debateu 
com vereadora saídas para 
o desperdício de comida

Faça uma doação via PIX 
para Marmitas da Terra*:  
acap.pr@gmail.com

Uma coisa é certa: a fome que assola o país não é 
responsabilidade do povo. Na live do Senge Solidário com 
a vereadora Professora Josete, ficou claro que a questão 
não se restringe apenas a ter dinheiro para comprar 
alimentos. A fome passa por problemas estruturais, 
econômicos, culturais e pela falta de ação dos agentes 
públicos tanto para garantir o alimento para o povo 
quanto para evitar ou reduzir o desperdício de comida.

Na conversa com a Professora Josete, que é presidente 
da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e 
Nutricional da Câmara Municipal de Curitiba,  foi 
discutido o programa Mesa Solidária e os entraves para 
que as pessoas possam tanto doar como aproveitar ao 
máximo os alimentos.

ASSISTA A CONVERSA AQUI

Foto: Reprodução

https://www.facebook.com/213151092050822/videos/1230822754034618
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ORGANIZAÇÃO

Senge-PR elege delegados 
que representarão a entidade 
no 12º Consenge

Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros 
acontece em setembro, no Rio de Janeiro

Nos dias 12 e 26 de julho aconteceram os encontros 
estaduais preparatórios para o 12º Consenge (Congresso 
Nacional de Sindicatos de Engenheiros), evento que será 
promovido pela Federação Interestadual de Sindicatos de 
Engenheiros (Fisenge) em setembro.

Os participantes das duas reuniões assistiram a palestras 
sobre a conjuntura política brasileira e sobre a situação 
da agricultura do país. Também puderam apresentar 
propostas para os temas “organização sindical”, “o futuro 
do trabalho e uma revisão da reforma trabalhista com 
foco nas formas de contratação” e “meio ambiente, 
agricultura e soberania alimentar”, que serão tópicos de 
debate do Consenge.

No segundo encontro foram eleitos os delegados que 
representarão o Senge-PR no Congresso, que acontecerá 
no Rio de Janeiro.

Encontros preparatórios para o 12º Consenge aconteceram por 
videoconferência. Imagem: Reprodução/Senge-PR
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COLETIVO DE MULHERES

Lei cria programa Sinal Vermelho 
e institui crime de violência 
psicológica contra mulher

Vítimas poderão buscar ajuda mostrando “X” 
na palma da mão

Foi sancionada sem vetos a Lei 14.188, de 2021, que 
cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência 
Doméstica e Familiar. O texto também inclui no Código 
Penal (Decreto-Lei 2.848, de 1940) o crime de violência 
psicológica contra a mulher.

A norma teve origem no Projeto de Lei (PL) 741/2021, 
sugerido pela Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) e apresentado pela deputada Margarete Coelho 
(PP-PI). No Senado, a relatora da matéria foi a senadora 
Rose de Freitas (MDB-ES).

O texto prevê que Executivo, Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria Pública e órgãos de segurança 
pública podem estabelecer parcerias com 
estabelecimentos comerciais privados. O programa 
Sinal Vermelho prevê, entre outras medidas, que a 
letra X escrita na mão da mulher, preferencialmente na 
cor vermelha, funcione como um sinal de denúncia de 
situação de violência em curso.

De acordo com a Lei, a vítima pode apresentar o 
sinal em repartições públicas e entidades privadas 
que participem do programa. Em seguida, ela deve 
ser encaminhada para atendimento especializado. O 
texto também prevê a realização de ampla campanha 
de divulgação para informar a população sobre o 
significado do código do Sinal Vermelho, de maneira a 
torná-lo facilmente reconhecível por toda a sociedade.
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VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

A Lei 14.188, de 2021, também inclui no Código Penal 
o crime de violência psicológica contra a mulher, a 
ser atribuído a quem causar dano emocional “que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões”. O crime pode ocorrer por meio de 
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro método. A pena é de 
reclusão de seis meses a dois anos e multa.

A norma inclui na Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 
2006) o critério de existência de risco à integridade 
psicológica da mulher como um dos motivos para o juiz, 
o delegado, ou mesmo o policial (quando não houver 
delegado) afastarem imediatamente o agressor do local de 
convivência com a ofendida. Atualmente isso só pode ser 
feito em caso de risco à integridade física da vítima.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
o número de feminicídios aumentou 7,1% em 2019 em 
relação a 2018. Os dados ainda mostram que as mulheres 
enfrentam grandes dificuldades para denunciar a 
violência ou a ameaça de que são vítimas. O Governo 
do Distrito Federal, por exemplo, informa que 94% das 
vítimas de feminicídio em 2020 não realizaram boletim 
de ocorrência nem fizeram denúncia antes da fatalidade. 

Muitas mulheres não buscam ajuda devido à vergonha, 
ao medo de represálias, ao atendimento (que pode ser 
precário, inexistente ou pouco acolhedor) ou à falta de 
conhecimento sobre como ter acesso à ajuda disponível.

Com informações da Agência Senado.

Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Bauru-SP



SENGE-PR RECOMENDA

Mulheres e Caça às Bruxas

Silvia Federici. 160 páginas. Editora Boitempo.

Por que voltar a falar, hoje, sobre 
caça às bruxas? Em Mulheres e 
Caça às Bruxas, Silvia Federici 
revisita os principais temas de 
um trabalho anterior, Calibã e 
a Bruxa, e nos brinda com um 
livro que apresenta as raízes 
históricas dessas perseguições, 
que tiveram como alvo 
principalmente as mulheres. 
Federici estrutura sua análise a 
partir do processo de cercamento 
e privatização de terras comunais 
e, examinando o ambiente e as 
motivações que produziram as 
primeiras acusações de bruxarias 
na Europa, relaciona essa forma 
de violência à ordem econômica e argumenta que marcas 
desse processo foram deixadas também nos valores 
sociais, por exemplo, no controle da sexualidade feminina 
e na representação negativa das mulheres na linguagem. 
A partir desse debate, a autora nos mostra como as 
acusações e a punição de ‘bruxas’ se repete na atualidade, 
especialmente em países como Congo, Quênia, Gana e 
Nigéria, na África, e Índia.

Imagem: Divulgação
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SENGE-PR RECOMENDA

For All Mankind

Ronald D. Moore, Matt Wolpert, Ben Nedivi. Apple TV+.

Imagem: Divulgação
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Seriado norte-americano com 
duas temporadas e 20 episódios, 
For All Mankind se passa em 
uma realidade alternativa em que 
a corrida espacial nunca chegou 
ao fim e os soviéticos foram os 
primeiros a colocar um homem 
na Lua. Depois de “perder a 
Lua” para os comunistas, os 
Estados Unidos passam a investir 
cada vez mais na exploração 
espacial, buscando provar sua 
superioridade tecnológica. No 
meio desta infindável Guerra 
Fria estão os cientistas, pilotos 
e engenheiros que buscam 
expandir as fronteiras do 
universo ao mesmo tempo em 
que tentam impedir que os 
burocratas na Terra transformem 
o espaço em um campo de 
batalha entre as duas nações.

Tem um livro, filme ou seriado 
para recomendar? Escreva para 

imprensa@senge-pr.org.br e apareça 
no próximo Jornal do Engenheiro!



Para dar apoio a seus associados e 
um pouco mais de segurança em sua 
atuação profissional, o Senge oferece 
planos de seguros de Responsabilidade 
Civil Profissional para filiados com a 
mensalidade em dia.

Que tal garantir um pouco de 
tranquilidade no exercício da profissão? 
Faça já sua cotação e veja como o 
convênio do Senge oferece valores de 
seguro com mensalidades mais em 
conta que no mercado.
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http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-oferece-acesso-a-seguro-de-responsabilidade-civil-para-associados-em-dia/

