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Participe da campanha 
Senge Solidário e apoie as 
entidades parceiras

Segundo o site olheparaafome.com.br, os dados sobre 
a fome no Brasil mostram que o país continua dividido 
entre os que comem à vontade e os que têm pouco ou 
nada para comer. Esses últimos geralmente fazem parte 
de uma parcela da população historicamente minorizada: 
pobre, preta, periférica, camponesa e de baixa 
escolaridade.  Por isso, o sindicato lançou a campanha 
Senge Solidário para combater a fome em todo o estado.

Negociações
Mesas acontecem 
virtualmente com 
avanços em debates com 
os empregadores. Pág 14

Funcionalismo
Jurídico do Senge-PR 
analisa progressões no 
IAPAR. Pág 8
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CONHEÇA O SENGE SOLIDÁRIO E FAÇA UM PIX

http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-do-engenheiro-tem-gente-precisando-de-voce/
http://www.olheparaafome.com.br
http://www.senge-pr.org.br/noticia/solidario/


A FRASE

Foto: Andressa Núbia
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Sejam trabalhadores, sejam pessoas que 

dependem dos serviços públicos, oferecidos 

pelos servidores. As reformas reduzem direitos 

trabalhistas e previdenciários, estendem por 

tempo adicional bastante grande a possibilidade 

de aposentadoria, e, no caso da Reforma 

Administrativa, enfraquece sobremaneira a 

prestação de serviços pelo Estado.

“

“
– Leandro Grassmann, presidente do 
Senge-PR, durante o 12º Consenge



OPINIÃO

A Crise Hídrica, a Operação 
do Setor Elétrico e a 
Economia Brasileira

Estima-se que o Brasil possua 12% do total de água 
doce do planeta. Considerada um dos dons gratuitos 
da natureza, o propósito aqui é discutir a qualidade 
da gestão desse precioso recurso aplicado ao sistema 
elétrico brasileiro nos tempos da suposta crise hídrica 
em que o Brasil desponta como destaque no campeonato 
mundial de tarifas mais altas do planeta.

“Talvez mais emergencial e urgente do que diagnosticar 
os fatores relacionados aos aspectos ambientais seja 
diagnosticar os fatores econômicos, pois esses fatores 
atuam de forma às vezes imperceptível em muitas 
pontas”, esclarece Sérgio Inácio Gomes, engenheiro e 
diretor regional do Sindicato dos engenheiros no Estado 
do Paraná. Texto publicado originalmente em Lumina.

CONFIRA AQUI O ARTIGO NA ÍNTEGRA

Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional
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http://www.ilumina.org.br/a-crise-hidrica-a-operacao-do-setor-eletrico-e-a-economia-brasileira/
http://www.senge-pr.org.br/noticia/a-crise-hidrica-a-operacao-do-setor-eletrico-e-a-economia-brasileira/
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TRANSPARÊNCIA

Copel ignora conflito de 
interesse e indica novo 
diretor

Senge e deputado vão cobrar transparência 
da empresa

O Comitê de Indicação e Avaliação ignorou o possível 
conflito de interesses e confirmou a indicação de Carlos 
Frederico Pontual Moraes para o cargo de Diretor de 
Operação e Manutenção de Geração e Transmissão da 
Copel Geração e Transmissão S.A. O nome foi aprovado 
por unanimidade, conforme registro da ata da 38ª 
Reunião do Comitê. A indicação é alvo de polêmica, 
uma vez que o novo diretor é sócio de 14 CNPJs que 
têm o mesmo negócio ou são concorrentes de serviços 
prestados pela Copel. É o que alertam o Senge-PR e o 
deputado estadual Soldado Fruet (PROS).

A bola foi cantada com antecedência. Segundo o 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, a 
indicação entra em conflito com as leis 6404/1976 e 
13303/2016, bem como o Estatuto Social da Copel.

A primeira lei dispõe sobre as sociedades por ações. 
Trata de lucro, sua distribuição e conflito de interesses. 
O artigo 155 destaca: “o administrador deve servir 
com lealdade à companhia e manter reserva sobre os 
seus negócios, sendo-lhe vedado usar, em benefício 
próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a 
companhia, as oportunidades comerciais de que tenha 
conhecimento em razão do exercício de seu cargo”.
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Já a lei mais recente trata do estatuto jurídico de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias. Ela proíbe, no artigo 16, a “pessoa 
que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito 
de interesse com a pessoa político-administrativa 
controladora da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista ou com a própria empresa ou sociedade”.

Mesmo assim, a primeira validação do nome de Carlos 
Frederico Pontual Moraes ocorreu antes da abertura de 
uma série de empresas, o que poderia ser usado a seu 
favor. Segundo um especialista, o Comitê pode alegar 
que quando o nome do possível diretor foi avaliado, as 
empresas não existiam.

O Senge-PR estuda medidas judiciais para impedir ou 
cobrar explicações da Copel em relação a esse caso. 

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

SAIBA MAIS CLICANDO AQUI 

http://www.senge-pr.org.br/noticia/copel-ignora-conflito-de-interesse-e-indica-novo-diretor/
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PREVENIR É UM ATO 
DE AMOR-PRÓPRIO



JURÍDICO

Veja como está ação do FGTS

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná 
(Senge-PR) protocolou na 7ª Vara Federal Ação Civil 
Pública (ACP) solicitando a revisão de valores relativos 
a depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). 

Ao recorrer à Justiça Federal, o sindicato entende que 
os engenheiros tiveram prejuízos financeiros devido a 
incorreta cobrança de diferenças indevidas no FGTS. O 
argumento é que a substituição do índice de atualização 
monetária referente aos depósitos trouxe prejuízos aos 
trabalhadores. Com a ação, o sindicato busca a revisão 
da aplicação da Taxa Referencial.

Justiça Federal no Paraná. Foto: Divulgação
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SAIBA MAIS 
CLICANDO AQUI

http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-pr-protocola-acao-coletiva-do-fgts/


DIREITO

Jurídico do Senge-PR analisa 
progressões no IAPAR

Procure a entidade para checar a progressão por 
avaliação de desempenho

O Governo do Paraná publicou no Diário Oficial do 
Estado do dia 20 de setembro o Decreto 8754/21. Esse 
documento institui a progressão por avaliação de 
desempenho para os integrantes do quadro próprio 
do IAPAR. O decreto se sustenta nas leis 20121/19 e 
18005/17, que abordam o Plano de Carreira do Quadro 
Próprio.

Em virtude disso, a assessoria vai analisar se as regras 
da concessão estão de acordo com o que prevê a lei. A 
análise da progressão vai ser realizada individualmente. 
Para saber se você teve seus direitos respeitados, entre 
em contato conosco.

Agende seu horário. O atendimento 
Jurídico é feito através do número
(41) 99916-6713 ou do e-mail
juridico@senge-pr.org.br, pelo advogado 
da entidade, Guilherme Silva.

Foto: Reprodução
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SOLIDARIEDADE

Cáritas Maringá acolhe 
refugiados e mais necessitados

A Cáritas é uma organização internacional com atuação 
em 200 países e territórios. No Brasil, está presente em 
todas as regiões do país, formada por uma rede composta 
de 186 Entidades Membro. Em Maringá, a Cáritas atua 
desde 2008. É uma organização da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, e que trabalha na defesa e garantia de 
direitos das populações mais vulneráveis. A proposta é 
praticar a caridade buscando a transformação social e 
a superação das situações de pobreza, discriminação e 
exclusão social.

A organização acolhe, de maneira humanizada, à 
população migrante e refugiada que vai para Maringá e 
região em busca de condições melhores de vida. A Cáritas 
auxilia os migrantes e refugiados na regularização de 
seus documentos e na sua inserção laboral e social. São 
atendidos, em média, 160 migrantes/mês, provenientes de 
mais de 50 países e territórios.

Entre suas atividades, 
ensina a língua 
portuguesa para mais 
de 230 migrantes e 
refugiados a cada 
ano, forma agentes de 
transformação social 
por meio da Escola de 
Cultura, Fé e Política, e 
trabalha para garantir a 
segurança alimentar e 
nutricional de centenas 
de famílias.

Saiba mais da parceria com a Cáritas e como doar ligando para 
o Senge-PR 44 3227-5150 ou WhatsApp 41 8829-9446
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INICIATIVA SOCIAL

Escola Milton Santos produz 
agroecológicos e alimenta 
transformação social

Segundo o site “Olhe para a fome”, o nível de escolaridade 
determina quem come no Brasil. A pesquisa “Insegurança 
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil” revela: quanto mais baixa a escolaridade, menor é 
o acesso a alimentos.

Na outra ponta desses dois problemas - a fome e a baixa 
escolaridade - está a Escola Milton Santos, uma escola não 
formal que atua na formação humana, técnica e política 
de jovens e adultos da reforma agrária e dos movimentos 
sociais. O objetivo fundamental é capacitar jovens filhos 
de assentados na Agroecologia, atuando desde 2002 nesta 
área.

Apoiar a escola significa fomentar um projeto focado 
no ser humano, na natureza, na qualidade de vida e 
na dignidade. A tarefa é lutar contra a desigualdade 
social e promover a conscientização por um país onde 
a soberania nacional seja 
mais importante do que a 
espoliação do ser humano, 
da natureza e das nossas 
riquezas.

Doando para a EMS, você 
está adquirindo alimentos 
orgânicos que serão entregues 
à Cáritas de Maringá 
para ajudar refugiados e a 
população carente.

DOE EM: PIX 08869227000180  |  Ag: 1187-8  Cc: 20465-x
Banco do Brasil  |  CNPJ: 08.869.227/0001-80  |  ATEMIS 
Associação de Trabalhadores Ed. Prod. Milton Santos



O DADO

47 Você sabia que os associados do 
Senge-PR têm essa quantidade 
de convênios para usufruir? São 
estabelecimentos comerciais com 
preços especiais nas áreas de:

•  Assistência Médica

•  Cursos

•  Educação

•  Fisioterapia e Estética

•  Hotéis e Pousadas

•  Idiomas

•  Odontologia

•  Psicologia

•  Seguros

•  Teatro

•  Turismo
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SAIBA MAIS

http://www.senge-pr.org.br/convenios


SENGE INOVAÇÃO

Se a calçada é dos pedestres, 
por onde vão bicicletas, 
patinetes e afins?

No começo de setembro deste ano, a cidade de Madri, 
na Espanha, alterou o limite de velocidade dos veículos, 
reduzindo consideravelmente o limite permitido. A 
redução cai, em muitos pontos, para até 30 km/h e não 
passa de 20 km/h em locais próximos a escolas, por 
exemplo. Aliás, essa velocidade máxima é a mesma 
permitida para os ciclistas que devem manter distância 
mínima de um metro e meio de pedestres e fachadas de 
prédios.

Por outro lado, algo impensável em boa parte do Brasil, 
em especial em Curitiba, as bicicletas, que pertencem 
ao grupo VPM (Veículos de Mobilidade Pessoal), 
compartilham vias com carros. Em muitos locais a 
sinalização por aqui seria considerada perigosa.

Neste artigo, no entanto, o engenheiro civil Roberto 
Ghidini, formado pela UFPR em 1982 e radicado na 
Espanha, analisa a mobilidade em Madri e o uso 
indevido de espaços destinados a pedestres.

Madri reorganiza mobilidade favorecendo pedestres: Foto: Pixabay
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CONFIRA

http://www.senge-pr.org.br/noticia/se-a-calcada-e-dos-pedestres-por-onde-vao-bicicletas-patinetes-e-afins/


REFORMA ADMINISTRATIVA

Malabarismos para precarizar 
o serviço público

Depois de sete versões, texto-base da Reforma 
Administrativa é aprovado na Comissão Especial 
da Câmara

As discussões da PEC nº 32/2020 na Comissão 
Especial dedicada à análise da proposta de reforma 
administrativa demonstraram que o governo ainda terá 
muita dificuldade para construir um texto capaz de ser 
aprovado na Câmara dos Deputados.

Para viabilizar a aprovação do substitutivo, os partidos 
da base governista precisaram fazer malabarismos: 
“substituíram” oito membros da Comissão Especial, 
pois os titulares não concordavam com os textos 
apresentados pelo relator. O texto levado à votação foi a 
7ª versão.

O texto aprovado será remetido para o Presidente 
da Câmara dos Deputados, que designará data para 
votação em Plenário, em dois turnos. Para ser aprovada, 
a proposta precisará de 308 votos favoráveis, em dois 
turnos de votação.

Via Confetam

Deputados questionam votação da PEC 32. Foto: Cleia Viana / Câmara dos Deputados

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 13
Outubro 2021



Foto: Divulgação
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NEGOCIAÇÕES

Negociações do Senge-PR 
garantem reajustes salariais 
acima de 8%

A entidade assinou as convenções coletivas dos 
setores de comércio, construção pesada e serviços, e 
o acordo dos funcionários do Lactec

No segundo semestre de 2021 o Senge-PR finalizou as 
negociações para a renovação das convenções coletivas 
dos setores de comércio, construção pesada e serviços, 
além do acordo coletivo dos funcionários do Lactec. 
Nos quatro tratados, a entidade garantiu aos seus 
representados um reajuste salarial acima de 8%.
Os trabalhadores dos setores de comércio e serviços 
receberam um reajuste de 8,90%, correspondente 
ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
acumulado no período. O setor de construção pesada 
alcançou um reajuste de 8,8962%, enquanto os 
trabalhadores do Lactec receberam um reajuste de 
9,85%.

Estes valores encontram justificativa na crescente 
inflação que assombra os brasileiros e que, mês a mês, 
encarece o custo de vida da população. A consequência 
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disso é um INPC elevado e mesas de negociação cada 
dia mais complicadas. A atuação do Senge-PR se mostra 
fundamental para garantir estes reajustes e os demais 
direitos dos nossos representados.

Seja sócio Senge-PR e fortaleça 
o seu sindicato!

Confira aqui todos as convenções e 
acordos assinados pelo Senge-PR

Assembleias e mesas de negociação aconteceram virtualmente. Foto: Senge-PR

http://www.senge-pr.org.br/noticia/20-motivos-para-se-associar-ao-senge/
http://www.senge-pr.org.br/negociacao/
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ACORDO

96% dos engenheiros da Itaipu 
aprovam proposta de ACT

Diretoria avalia que se “estancou a sangria” 
da perda de direitos e a garantia de reposições 
inflacionárias

Neste ano de 2021, as negociações para renovação do 
ACT em Itaipu foram diferentes. Já sob os efeitos do 
Aditivo 1, prorrogando o ACT vigente até 31 de outubro 
de 2022, e agora com o Aditivo 2, que prorroga o ACT 
até outubro de 2023.

Na avaliação dos dirigentes de Foz do Iguaçu, embora 
“congele” a situação com inúmeras perdas de direitos e 
conquistas, pelo menos “estanca a sangria”, diante de 
um clima bastante tenso e desfavorável para buscar 
restabelecer os direitos perdidos e seguir na direção de 
novas conquistas.

SAIBA MAIS

Foto: Alan Santos/PR

http://www.senge-pr.org.br/noticia/96-dos-engenheiros-da-itaipu-aprovam-proposta-de-act/


EVENTO

12º Consenge debateu o futuro 
dos sindicatos e do Brasil

Evento realizado pela Fisenge contou com a 
presença de representantes de 12 sindicatos 
estaduais

A Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros 
(Fisenge) realizou, entre os dias 9 e 11 de setembro, o 
12º Congresso Nacional de Sindicatos do Engenheiros 
(Consenge). O evento, que aconteceu no Rio de Janeiro, 
teve como tema central “a engenharia, o sindicalismo, a 
democracia e a soberania nacional”.

Realizado de forma híbrida, em modo presencial, no Hotel 
Mirador, em Copacabana, e virtual, pela plataforma de 
videoconferência Zoom, o evento trouxe debates sobre 
sindicalismo, Brasil e eleições. No último dia do congresso, 
representantes de 12 sindicatos estaduais – incluindo 
o Senge-PR – divulgaram A Carta do Rio de Janeiro, 
documento que evoca a defesa da democracia ao lado 
dos movimentos sociais. O evento contou com palestras 
e debates divididos pelos temas “Organização Sindical” e 
“Resistir e Reconstruir um Brasil Soberano”.

Foto: Andressa Núbia

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 13
Outubro 2021



De acordo com o engenheiro e presidente da Fisenge, 
Roberto Freire, o 12º Consenge ganhou relevância 
adicional por acontecer em um momento político e 
econômico grave para o Brasil, com repercussões 
críticas na engenharia. “Desde 2016, o nosso país 
passa por reformas neoliberais, como a trabalhista e a 
previdenciária, que aprofundam problemas sociais, o 
desemprego e a precarização das condições de trabalho”, 
destaca. “Com a pandemia, esta situação se agravou, 
considerando a política de desmonte do Estado, que 
acelera as privatizações e que teve início com a suspensão 
da política de conteúdo local, medida que desestruturou a 
indústria naval e de petróleo e gás, afetando diretamente 
a engenharia. Precisamos nos mobilizar para fortalecer 
os sindicatos e a organização coletiva dos trabalhadores 
junto com os movimentos sociais, além de denunciar as 
políticas que atentam contra a soberania nacional e contra 
o desenvolvimento social”.

Um momento foi reservado para recordar dos 
companheiros e companheiras falecidos nos últimos 
anos. Foram homenageados Luiz Carlos Soares, um dos 
fundadores e o primeiro presidente da Fisenge, ex-diretor 
do Senge-PR; Claudinei Antonio Minchio, engenheiro 
agrônomo e ex-diretor do Senge-PR; e Manoel Genildo 
Pequeno, engenheiro agrônomo e ex-diretor do Senge-PR.

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 13
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LEIA A CARTA DO RIO DE JANEIRO AQUI

LEIA A COBERTURA COMPLETA 
DO 12º CONSENGE AQUI

Foto: Andressa Núbia

https://fisenge.org.br/carta-do-rio-de-janeiro-evoca-defesa-da-democracia-aos-lado-dos-movimentos-sociais/
https://fisenge.org.br/tag/12-consenge/


https://www.unimed.coop.br/site/documents/329659/3211465/Cartilha+Alzheimer.pdf/e1b3395c-1bfe-e75e-87df-c8a2bb7ee2b5?t=1632500407925
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CONQUISTA

Acordo Coletivo da Copel tem 
validade de dois anos

Com o Acordo válido até 2022, não ocorrerão 
reuniões de discussão de itens de ordem 
econômica em 2021

Neste ano o sindicato não deverá ingressar em 
negociações com a Copel em virtude da duração do ACT 
que ainda está em vigor, definida para dois anos. Com 
o Acordo válido até 2022, não ocorrerão reuniões de 
discussão de itens de ordem econômica em 2021. Em seu 
lugar, será realizada mais uma reunião quadrimestral, 
com a discussão de itens administrativos.

É importante observar que a decisão de assinar o ACT 
com duração de dois anos neste período de crise foi 
favorável aos trabalhadores da Copel. Além de garantir 
a manutenção de direitos por um período maior, 
garantimos o reajuste nos valores do INPC, que tem 
apresentado valores cada vez mais altos. Durante as 
negociações no ano passado, as previsões já apontavam 
para inflação elevada neste ano. Outras negociações 
conduzidas pelo sindicato em 2021 estão se mostrando 
desafiadoras, uma vez que o elevado índice de reajuste 
salarial é um ponto de conflito na negociação.
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Este é, também, um momento para fortalecer o seu 
sindicato. Considerando as projeções para o futuro, será 
mais difícil discutir reajustes e abono no atual patamar 
inflacionário. Nós precisamos do seu apoio para garantir 
que, no próximo ano, os trabalhadores da Copel não 
sejam afetados pela atual retirada de direitos que abalam 
o mercado de trabalho brasileiro.

Transmissão ao vivo da Assembleia da Copel. 
Foto: Senge-PR

LEIA O ACT COMPLETO AQUI

CONFIRA AQUI AS CONDIÇÕES 
DE REAJUSTE DAS CLÁUSULAS 
ECONÔMICAS DO ACT 2020/2022 

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2021/01/ACT-COPEL-2020-2022.pdf
http://www.senge-pr.org.br/noticia/acordo-coletivo-da-copel-tem-validade-de-dois-anos/


SENGE-PR RECOMENDA

A Bolsa ou a Vida

Silvio Tendler. YouTube. 2021.       Assista aqui
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No futuro pós-pandemia do novo coronavírus, a 
centralidade será o cassino financeiro e acumulação de 
riqueza por uma elite ou uma vida de qualidade para 
todos, com menos desigualdade? O Estado mínimo se 
mostrou capaz de atender ao coletivo? Como garantir a 
vida sem direitos sociais e trabalhistas? Em qual modelo 
de sociedade queremos viver? “A Bolsa ou a Vida” aborda 
o desmonte do conceito de bem-estar social e nos faz 
refletir sobre a incompatibilidade do neoliberalismo com 
um projeto humanista de sociedade.

Estamos na bifurcação. Em 2020, a pandemia da 
COVID-19 escancarou as mazelas de um modelo 
político-econômico que, desde a sua gênese, se 
anunciava incapaz de atender à coletividade. Afetadas 
por sucessivas crises financeiras globais e amparadas 
por poucos direitos sociais, milhões de pessoas em todo 
o planeta enfrentam o vírus em sistemas falidos que 
salvam bancos no lugar de garantir condições mínimas 
de bem-estar para a população. 

“A Bolsa ou a Vida” é um filme-manifesto que incorpora 
diferentes olhares em um quebra-cabeças sobre o 
Estado, a financeirização, a desigualdade, a vida nas 
cidades, nas 
florestas e no 
campo e as portas 
de saída para o 
pandemônio em 
que vivemos.

Imagem: Divulgação

https://www.youtube.com/watch?v=N2ERnOk57Z4


SENGE-PR RECOMENDA

O peso do pássaro morto

Aline Bei. 168 páginas. Editora Nós.

A vida de uma mulher, dos 
8 aos 52, desde as singelezas 
cotidianas até as tragédias 
que persistem, uma geração 
após a outra. Um livro 
denso e leve, violento e 
poético. É assim “O peso do 
pássaro morto”, romance de 
estreia de Aline Bei, onde 
acompanhamos uma mulher 
que, com todas as forças, tenta 
não coincidir apenas com a 
dor de que é feita.

“O peso do pássaro morto” foi 
vencedor do prêmio São Paulo 
de Literatura e do prêmio Toca, 
além de finalista do Prêmio Rio de Literatura.
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Tem um livro, filme ou seriado 
para recomendar? Escreva para 

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