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AGO e CD aconteceram de forma híbrida no fim de novembro. 
Foto: Manoel Ramires

http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-do-senge-pr-novo-normal/


EDITORIAL

Por um ano diferente

Caiu na boca do povo a frase “o novo normal”. É a 
mutação que a pandemia provocou na vida das pessoas 
e da sociedade, em que nada será como antes e muitas 
das restrições do isolamento acabaram virando rotina 
mesmo após a vacinação. 

O novo ano que se aproxima deixa explícito que 
muita coisa será diferente, independente de estarmos 
preparados para as mudanças ou se elas forem 
impostas para a gente. O Senge-PR está se adaptando 
a essas mudanças. Voltamos para o presencial, mas 
também seguiremos realizando eventos e atendimentos 
virtuais em negociações e no jurídico. 

Faremos votações e assembleias na rede, mas também 
esperamos que a categoria participe de eventos na 
nossa sede para discutir assuntos de interesse da 
engenharia e da sociedade.

Após dois anos estafantes, a entidade acredita que o 
fim do ano que se encerra e o novo que se inicia serão 
marcados por esperança, planejamento e realizações. 

Por isso, a gente convida você que já é sócio(a) a 
participar do Sindicato. E você que não se associou a 
vir pra luta também.
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ASSOCIE-SE AO SENGE-PR

http://www.senge-pr.org.br/por-que-ser-associado/


ORGANIZAÇÃO

Em AGO, Senge-PR aprova 
plano de trabalho e previsão 
orçamentária para 2022

Conselho Deliberativo da entidade elegeu 
novos conselheiros do Senge-PR nas Câmaras 
Especializadas do Crea-PR

No sábado, 20 de novembro, aconteceu a segunda etapa 
da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do Paraná (Senge-PR). Levando 
em consideração o atual estágio da pandemia de Covid-19, 
a entidade realizou a AGO de forma híbrida, com a sede 
aberta para receber os diretores e transmissão online por 
videoconferência.

Durante a AGO foram debatidos, votados e aprovados o 
plano de trabalho e a previsão orçamentária para 2022. 
Outros pontos de pauta, como a exclusão dos sócios 
inadimplentes, ficaram pendentes de ações prévias como 
o contato das regionais do Senge-PR informando ao 
associado os valores devidos e oferecendo condições de 
negociação da dívida. Muitos destes filiados têm ações 
trabalhistas junto ao Senge-PR e, caso sejam desligados, 
perdem o direito às custas jurídicas reduzidas que a 
entidade oferece aos seus sócios plenos.

Foto: Manoel Ramires
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Logo após o término da AGO, o Conselho Deliberativo 
(CD) da entidade se reuniu. Na pauta estava a eleição dos 
conselheiros do Senge-PR para as Câmaras Especializadas 
do Crea-PR. Neste ano as eleições preencheram duas 
vagas para a Câmara Especializada de Engenharia 
Elétrica e quatro vagas para a Câmara Especializada de 
Engenharia Mecânica e Metalúrgica.

Confira abaixo conselheiros eleitos:

Câmara Especializada de Engenharia Elétrica

• Wilson Sachetin Marçal – Titular (SANEPAR)

• Carlos Euclydes de Almeida – Suplente (SANEPAR)

• Sérgio Adriano da Silva Lemes – Titular 
(AUTÔNOMO)

• Frank Toshioka – Suplente (COPEL)

Câmara Especializada de Engenharia Mecânica         
e Metalúrgica

• Leandro Alberto Novak – Titular (SANEPAR)

• Elmar Pessoa Silva – Suplente (APOSENTADO)

• Ayrton Pontes – Titular (APOSENTADO)

• Matheus Pereira Ramos – Suplente (EMATER)

• Marco Antonio Pereira – Titular (APOSENTADO)

• Roberto Bittencourt De Souza – Suplente (IDR-
CODAPAR)

• Aguinaldo Bergamo Martins – Titular 
(APOSENTADO SANEPAR)

• Jonathan Fachardo Junqueira – Suplente (SANEPAR)
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AGO aconteceu de forma híbrida. 
Imagem: Reprodução/SengePR



A IMAGEM

Vacina para superar a pandemia

Curitiba imunizou 70% da 
população e viu casos despencarem. 

Foto: Daniel Castellano/SMCS

Com 65% da população vacinada, o Paraná 
viu despencar os casos de Covid-19 e 

liberar leitos. A vacinação devolveu aos 
paranaenses a possibilidade de ir à rua e 

retomar rotinas presenciais.
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ACORDO

Trabalhadores da Sanepar 
aprovam ACT sobre regime de 
teletrabalho

Ao todo, 149 trabalhadores votaram, com 146 
optando pela aprovação do ACT

Em novembro, os trabalhadores da Sanepar representados 
pelo Senge-PR aprovaram o Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) referente à regulamentação do regime de 
teletrabalho.

A assembleia foi realizada através do aplicativo de 
videoconferência Zoom, com votação pelo site do Crea 
e pelo e-mail do Senge-PR. Ao todo, 149 trabalhadores 
votaram, com 146 optando pela aprovação do ACT contra 
três votos contrários. A votação não teve votos brancos 
ou nulos.

O ACT dispõe sobre a jornada de trabalho, estrutura 
e ajuda de custo para os empregados que solicitarem 
o regime de teletrabalho. O Acordo segue agora para 
análise do setor jurídico do Senge-PR e posterior registro 
na Delegacia Regional do Trabalho.

Foto: Ike Stahlke/Sanepar
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LEIA A MINUTA DO ACT AQUI

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Teletrabalho-Minuta-ACT-29-10-2021.pdf


NEGOCIAÇÃO

Sindicatos e servidores 
protocolam novo projeto das 
carreiras da Adapar

Possíveis modificações no novo APL deverão ser 
transparentes e tratadas em conjunto com os Sindicatos

O novo Anteprojeto de Lei (APL) das carreiras da Adapar foi 
encaminhado, via ofício, ao presidente da Agência, Otamir 
Cesar Martins, na tarde de quarta-feira, 24 de novembro. 
O documento é fruto do trabalho conjunto realizado entre 
os Sindicatos: Sindefesa-PR, Senge-PR, Sintag-PR e Sindivet-
PR, com participação ativa do Grupo de Trabalho do APL 
dos Servidores, Comissão de Negociação do APL e Greve e 
Comissão de Valorização dos Servidores.

O novo APL passou pelo crivo das consultorias jurídica e 
econômica contratadas pelo Sindefesa e foi revisado por 
todas as entidades e grupos de servidores. Na avaliação 
das entidades, o documento entregue já havia sido 
exaustivamente discutido e aclamado pelos servidores e 
suas respectivas entidades de classe, por isso, foi possível 
entregá-lo à diretoria em menos de uma semana.

Após estado de greve, Adapar recuou em anteprojeto sem a 
participação dos profissionais. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
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CONFIRA AS PROPOSTAS AQUI

http://www.senge-pr.org.br/noticia/sindicatos-e-servidores-protocolam-novo-projeto-das-carreiras-da-adapar/


O DADO

13º salário do mercado 
formal deve injetar 

na economia dos 
principais municípios 
paranaenses em 2021

R$ 8,363 bilhões

Este montante será pago aos trabalhadores do mercado 
formal. Cerca de 2,536 milhões de paranaenses serão 

beneficiados com um rendimento médio de R$ 3.297,50. 
Estas são as estimativas do Escritório Regional do 

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos) no Paraná.
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ECONOMIA

Copel não liga pra crise 
e fatura R$ 4,5 bilhões no 
terceiro trimestre

Companhia de energia tem lucro 274,8% maior do 
que mesmo período de 2020

A Copel divulgou o resultado do seu lucro no terceiro 
trimestre de 2021. A companhia alcançou a marca de 
quase R$ 4,5 bilhões de EBITDA (Lucro antes dos Juros, 
Impostos, Depreciação e Amortização). O aumento é de 
274,8% em relação aos R$ 1.198,6 milhões registrados no 
3T20 e coloca na conta a privatização da Copel Telecom 
por R$ 1,7 bi e a repactuação do risco hidrológico (GSF), 
no valor de R$ 1.570,5 milhões. Na conferência de 
resultados prestada ao mercado financeiro, o presidente 
da Companhia, Daniel Pimentel Slaviero, destacou a 
realização do evento na nova sede, no KM 3.

No acumulado do ano, o lucro bruto da Copel é de R$ 7,4 
bilhões. Aumento de 79,9% em relação ao mesmo período 
de 2020, quando atingiu R$ 4,1 bilhões. Já o lucro líquido 
no acumulado de 2021 é de R$ 4,6 bilhões. Aumento de 
67% em relação ao mesmo período do ano passado (R$ 
2,7 bilhões).

Conferência de resultados aconteceu no KM3 pela primeira vez. Imagem: Reprodução



SOCIEDADE

Câmara de Curitiba aprova 
cotas étnico-raciais nos 
concursos da prefeitura

Projeto em Curitiba reserva 20% das vagas para 
pessoas que preencham os requisitos

“Invisíveis” na cidade, negros e índigenas praticamente 
não existem nos quadros do serviço público municipal 
de Curitiba. Apenas 21 pessoas se declaram indígenas 
(0,09%) e  932  pretas (3%). Já as que se dizem brancas 
são 19.951 (78%), em um quadro de 25.265 servidores. É 
esta distorção que um Projeto de Lei da vereadora Carol 
Dartora (PT) busca corrigir, reservando 20% das vagas 
para este público. 

A desigualdade da sociedade brasileira se reflete no 
acesso à carreira pública. Segundo  levantamento do 
IPEA, na carreira de Diplomacia, apenas 5,9% são negras 
e negros; dentro da auditoria federal e Procuradoria 
da Fazenda Nacional, as e os negros ocupam, 
respectivamente, 12,3% e 14,2%.

Vereadora é autora de projeto sobre criação de cotas em 
concursos públicos de Curitiba. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC
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Já em Curitiba, a dificuldade de ingresso é ainda maior, 
conforme os números. Para a vereadora autora do 
projeto, “Curitiba traz em seu bojo as marcas de uma 
cidade que ainda invisibiliza suas raízes na história 
afro brasileira, ignorando que Curitiba possui 19,7% da 
população que se autodeclara negra, aumentando este 
percentual para 21,12% quando engloba-se a população 
indígnea, segundo dados do IBGE de 2017”.

DE 25.265 SERVIDORES, 
APENAS 21 PESSOAS SE 

DECLARAM INDÍGENAS E 
932 PRETAS
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CONFIRA COMO FOI 
A APROVAÇÃO DA LEI

Foto: Carlos Costa/CMC

https://www.senge-pr.org.br/noticia/camara-de-curitiba-aprova-cotas-etnico-raciais-nos-concursos-da-prefeitura/
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O CINP atua nas áreas de neuropsicologia, 
neuroterapia, atendimento clínico psiquiátrico e 
psicológico, orientação vocacional, acompanhamento 
terapêutico, atendimento organizacional e empresarial, 
laudos e perícias, cursos e grupos de estudo.

Associados ao Senge-PR têm desconto de 10% no valor 
de tabela dos procedimentos praticados na clínica.

Mais Informações:

(43) 3323-9935
psicologia@portalcinp.com.br 
Av. Ayrton Senna da Silva, 550 – 18º andar – Gleba 
Fazenda Palhano, Londrina – PR

Centro Clínico especializado na abordagem de 
problemas psiquiátricos e comportamentais

http://portalcinp.com.br/


DIREITO NA TELA

Decisão do STF garante acesso 
à justiça gratuita

Análise da decisão do Supremo que declarou 
inconstitucional o pagamento de honorários

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em outubro, 
ser indevido o pagamento de honorários periciais e 
advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso 
percam a ação, ainda que obtenham créditos  suficientes 
para o pagamento das custas em outra demanda 
trabalhista. Segundo o STF, também por maioria, 
foi considerada válida a imposição do pagamento de 
custas pelo beneficiário da justiça gratuita que faltar à 
audiência inicial e não apresentar justificativa legal no 
prazo de 15 dias.

Esse foi o tema do Episódio 15 do programa DIREITO 
NA TELA. O Senge-PR e o escritório Trindade e Arzeno 
debateram os impactos dessa decisão, como os possíveis 
efeitos na reversão de decisões desfavoráveis em 
processos já em trâmite.

Programa mostrou que engenheiros podem solicitar 
justiça gratuita. Imagem: Reprodução
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ASSISTA AQUI O PROGRAMA

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1229630644216539


DIREITO NA TELA

Programa de demissão 
necessita de acordo coletivo 
para ser homologado

PDV não pode ter cláusula que retira direitos de 
ações judiciais

Em um cenário de crise econômica, muitas empresas 
adotam programas de demissão incentivada ou voluntária 
para reduzir custos ou aumentar receitas e lucros. No 
Paraná não é diferente. Empresas públicas e privadas têm 
adotado PDI e PDV como estratégia política e econômica, 
ainda mais depois que a Reforma Trabalhista autorizou a 
negociação direta entre empregador e empregado. 

No entanto, muitos desses acordos necessitam da aprovação 
de convenção ou acordo coletivo de trabalho e precisam ser 
autorizados pelo Sindicato representante da categoria. Mais 
do que isso, alguns programas recorrem a práticas ilegais 
como renúncia a ações judiciais e outros benefícios.

O episódio 16 do Direito na Tela analisa esses programas, 
com foco especial em alguns casos recentes como Cohab e 
IDR-Paraná.

Episódio discutiu programas de demissões e 
seus limites. Imagem: Reprodução
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ASSISTA AQUI O PROGRAMA

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1205539203185011


DIREITO NA TELA

Trabalho remoto, direitos 
presentes

Live discutiu modalidade e quais são as obrigações 
dos empregadores

A pandemia trouxe muitas transformações nas relações 
trabalhistas. Algumas delas vieram para ficar e serem 
intensificadas. O trabalho remoto é uma delas. A 
possibilidade de realizar sua função sem a necessidade 
de precisar se deslocar para um local de trabalho, 
aliada a economia de custos, tem feito com que muitas 
empresas adotem o modelo.

No entanto, o trabalho remoto não pode ser uma porta 
para ausência de direitos e transferência de despesas 
do empregador para o empregado. O Episódio 17 do 
Direito na Tela abordou muitos pontos dessa relação que 
precisam ser validados pelo acordo coletivo.

Imagem: Reprodução
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ASSISTA AQUI O PROGRAMA

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=628149234981849


A FRASE

Foto: AP Photo/Markus Schreiber

A menos que alcancemos cortes de 

emissões anuais imediatos, drásticos e sem 

precedentes na fonte, isso significa que 

estamos fracassando no que diz respeito 

a esta crise climática. ‘Pequenos passos na 

direção certa’, ‘algum progresso’ ou ‘ganhar 

aos poucos’ é igual a perder

“

“
– Greta Thunberg, ativista ambiental
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PEDÁGIO

Novo pedágio tem duplicidade 
em obras e critérios onerosos 
ao Paraná

A Frente Parlamentar do Pedágio realizou uma audiência 
pública com o tema “Fim dos Contratos de Pedágio 
no Paraná: 1997 – 2021: Diagnóstico dos problemas, 
do passivo das estruturas e litígio nas concessões”. Os 
deputados e especialistas debateram os resultados do 
estudo do instituto tecnológico da UFPR, encomendado 
pela Alep em agosto deste ano. Para os especialistas, a 
nova proposta de concessão tem duplicidade na realização 
de obras, que é prejudicial aos paranaenses. Eles criticam 
a falta de transparência da ANTT, sugerem a cobrança de 
um pedágio de manutenção e a criação imediata de um 
comitê técnico.

O engenheiro civil, especialista em mobilidade urbana 
e ex-presidente Senge-PR, Valter Fanini, se pronunciou 
durante a audiência pública. Ele foi representante 
da Sociedade na comissão que analisou os contratos 
do pedágio do Paraná, em 2011, apontando falhas 
nos acordos. “Era um processo para assaltar o povo 
paranaense. Apesar de ser um contrato ruim, ele não era 
respeitado. A estrutura do Estado estava capturada por 
interesses das concessionárias. Os Governos do Paraná 
nunca tiveram um modelo de gestão para fiscalizar os 
investimentos e obrigações dos contratos”, recupera 
Fanini, que acredita poder 
ocorrer um nova armadilha 
se não for criado um 
comitê para acompanhar o 
novo processo.

Governo do Estado anuncia parceria para nova 
concessão das praças. Foto: Ari Dias/AEN

CONFIRA OS PROBLEMAS 
DO PEDÁGIO E AS SOLUÇÕES

http://www.senge-pr.org.br/noticia/novo-pedagio-tem-duplicidade-em-obras-e-criterios-onerosos-ao-parana/


SENGE SOLIDÁRIO

Senge Maringá distribui 
214 cestas básicas na Vila 
Guardiana, em Mandaguaçu

Evento, em parceria com a Cáritas, marcou o 
encerramento da Jornada Mundial da Fome

Tem gente que não come. Tem gente com fome. Tem gente 
com fome e que não come sem auxílio emergencial ou 
outro programa assistencial. É para esses brasileiros que 
a Regional do Senge-PR de Maringá, em parceria com a 
Cáritas e outras entidades locais, realizou um evento que 
doou 214 cestas básicas. Os alimentos foram entregues 
na Vila Guardiana, em Mandaguaçu, e marcam o 
encerramento da Jornada Mundial da Fome.

As doações aconteceram no dia 21 de novembro. O 
Padre Emerson iniciou o evento celebrando uma missa 
na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Na 
homilia, ele registrou que ocorria o encerramento da 
Jornada Mundial da Fome, iniciada em 2016 pelo Papa 
Francisco. O padre trouxe lembranças para reflexão do 
dia e chamou atenção para a crescente desigualdade, 
abordando saúde, moradia, fome, terra e o papel dos 
governantes. 

Imagem: Reprodução
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CONFIRA AS FOTOS NO INSTAGRAM

https://www.instagram.com/p/CWtaJBHFUFk/


SENGE-PR RECOMENDA

Ensinando a transgredir: 
A educação como prática da 
liberdade

bell hooks. 288 páginas. WMF Martins Fontes.

Em “Ensinando a transgredir”, 
bell hooks – escritora, 
professora e intelectual negra 
insurgente – escreve sobre 
um novo tipo de educação, 
a educação como prática da 
liberdade. Para hooks, ensinar 
os alunos a “transgredir” as 
fronteiras raciais, sexuais e 
de classe a fim de alcançar 
o dom da liberdade é o 
objetivo mais importante 
do professor. “Ensinando 
a transgredir”, repleto de 
paixão e política, associa um 
conhecimento prático da sala 
de aula com uma conexão 
profunda com o mundo das 
emoções e sentimentos. É um dos raros livros sobre 
professores e alunos que ousa levantar questões 
críticas sobre Eros e a raiva, o sofrimento e a 
reconciliação e o futuro do próprio ensino. Segundo 
bell hooks, “a educação como prática da liberdade 
é um jeito de ensinar que qualquer um pode 
aprender”. “Ensinando a transgredir” registra a luta 
de uma talentosa professora para fazer a sala de 
aula dar certo. 

Imagem: Divulgação
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SENGE-PR RECOMENDA

Duna

Denis Villeneuve. HBO Max. 2021.

Com direção de Denis 
Villeneuve, Duna é baseado 
no romance de ficção 
científica homônimo de 
Frank Herbert. Em Duna, 
Paul Atreides (Timothée 
Chalamet), herdeiro da Casa 
Atreides, é preparado pelos 
pais, Duque Leto Atreides 
(Oscar Isaac) e Lady Jessica 
(Rebecca Ferguson) para 
assumir um importante papel 
no futuro da própria Casa e do 
Império. Paul é obrigado a se 
mudar para o inóspito planeta 
Arrakis quando o imperador 
concede a seu pai domínio 
do principal recurso natural 
daquele lugar, a Especiaria. Este presente desperta 
a ira da Casa Harkonnen, que dominou Arrakis 
por décadas e enriqueceu graças à exploração da 
Especiaria. Uma guerra se forma entre as duas 
Casas e Paul precisa buscar a ajuda dos Fremen, 
povo nativo de Arrakis, para salvar sua família e 
desvendar seu próprio futuro.

Imagem: Divulgação
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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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COLETIVO DE MULHERES

Retrospectiva 
destaca atuação 
do Coletivo de 
Mulheres em 2021

Fevereiro
• Apoiamos o evento “2º Meninas nas Exatas: Por 

Elas, Para Todos!”, realizado pelo setor de Ciências 
Exatas da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

• Realizamos a live “Violência Política de Gênero” 
em parceria com o Coletivo de Mulheres da 
Fisenge. Participaram a vereadora Carol Dartora, 
de Curitiba, e a vereadora Tainá de Paula, do Rio 
de Janeiro. A mediação foi de Ágatha Branco, 
Engenheira Cartógrafa e de Agrimensura, 
diretora do Sindicato dos Engenheiros do Paraná 
e coordenadora do Coletivo de Mulheres da 
entidade. Assista a live aqui

Março
• Lançamos o podcast do Senge-PR com o 

programa “As mulheres na pandemia”. Ouça 
o podcast aqui

• Participamos ativamente da construção do 
Jornal do Engenheiro e da Engenheira de 
março, destacando o Dia Internacional da 
Mulher (08/03) com matérias e entrevistas 
especiais. Leia o jornal de março aqui

Reveja nossas lives, ouça nossos podcasts e 
acompanhe nossas atividades

https://fb.watch/9JnpGhrGDm/
https://www.spreaker.com/user/14148706/senge-play-mulheres-na-pandemia-mp3
https://www.spreaker.com/user/14148706/senge-play-mulheres-na-pandemia-mp3
http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2021/03/JORNAL_SENGE_MARCO-21.pdf
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Março
• Realizamos a live “Mulheres de destaque na 

engenharia”, com a participação das engenheiras 
Marina Marques, Caroline Pinto e Nadia Covizzi. 
Assista a live aqui

Abril
• No Dia Nacional da Mulher, uma nova temporada 

do Senge Play foi lançada, abordando “as mulheres 
na engenharia”. Ouça aqui

Maio
• Realizamos a live “Violências contra a mulher: como 

lidar com assédio moral e sexual e outras agressões”, 
com a participação de Tania Tait, pós-doutora em 
História das Mulheres e uma das fundadoras da 
ong Maria do Ingá – Direitos da Mulher e do Fórum 
Maringaense de Mulheres, e Eliane Patrícia Araujo, 
historiadora, advogada e apresentadora da coluna 
“Precisamos falar sobre Maria da Penha” na Rádio 
UEL FM. A mediação foi da engenheira agrônoma e 
diretora da Regional do Senge-PR de Campo Mourão, 
Losani Perotti. Assista a live aqui

Junho
• Enedina Alves Marques, primeira engenheira 

negra do Brasil, é homenageada em um trecho da 
rodovia PR-340 entre Cacatu e Cachoeira de Cima. 
Porém, a placa que informa seu nome não inclui a 
profissão de Enedina. O Coletivo de Mulheres do 
Senge-PR entrou em contato com o deputado autor 
do projeto que possibilitou a homenagem e solicitou 
a adequação da placa.

https://www.facebook.com/SengePR/videos/305545140917104
http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-play-mulheres-na-engenharia/
https://www.facebook.com/SengePR/videos/1481306352207027
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Junho
• No Dia Internacional da Mulher na Engenharia 

entrevistamos duas engenheiras que batalharam 
pelos seus espaços na profissão: as engenheiras civis 
Daniele Sagrado e a Maria Cristina Graf. 
 
Leia a entrevista com Daniele Sagrado aqui 
 
Leia a entrevista com Maria Cristina Graf aqui

Julho
• A engenheira agrônoma e diretora do Senge-PR, 

Losani Perotti, ministrou uma palestra para os 
alunos de Agronomia do campus Laranjeiras do Sul 
da Universidade Federal da Fronteira Sul. A palestra, 
realizada de forma virtual, contou com a presença de 
44 estudantes.

• Nossas engenheiras incentivam a vacinação contra a 
Covid-19 publicando fotos do momento da imunização. 
Veja as fotos aqui

Agosto
• Placa em homenagem a Enedina Alves Marques 

na rodovia PR-340 entre Cacatu e Cachoeira de 
Cima é adequada para exibir também sua profissão: 
engenheira.

Setembro
• O Coletivo de Mulheres do Senge-PR participa de 

reunião com o Coletivo de Mulheres da Fisenge 
durante o 12º Congresso Nacional de Sindicatos de 
Engenheiros (CONSENGE).

http://www.senge-pr.org.br/noticia/dia-internacional-das-mulheres-na-engenharia-reforca-busca-por-espaco-e-igualdade/ 
http://www.senge-pr.org.br/noticia/coletivo-de-mulheres-entrevista-engenheira-civil-maria-cristina-graf/
https://www.instagram.com/p/CR4TD5gB3qk/?utm_medium=copy_link
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Outubro
• Debatemos os “Aspectos cíveis da violência 

patrimonial” no Direito na Tela, com a advogada de 
Família e Sucessões e sócia do escritório Trindade e 
Arzeno, Carolina Antunes Villanova Scopel. Assista a 
live aqui

Novembro
• A diretora do Senge-PR e integrante do Coletivo de 

Mulheres, engenheira civil Edilene Pires da Silva 
Andreiu, acompanha a votação, na Câmara de 
Curitiba, do Projeto de Lei que institui cotas raciais 
para os concursos públicos no município de Curitiba. 
Veja as fotos aqui

https://www.facebook.com/SengePR/videos/572911200524976
https://www.facebook.com/SengePR/videos/572911200524976
https://www.instagram.com/p/CW3Hc5Yl8dI/?utm_medium=copy_link


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

