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EXPEDIENTE

Foto: Composição da direção que assume a entidade no
meio do ano. Foto: Reprodução

ENGENHEIROS ELEGEM NOVA
DIREÇÃO COLEGIADA E REGIONAIS
Na metade de abril, a categoria votou para compor a
direção do sindicato que assume a partir de junho. A
eleição aconteceu de forma online em meio a pandemia de
coronavírus. Confira nesta edição os eleitos. Pág 2

O BRASIL DIANTE
DO CORONAVÍRUS:
Senge-PR adota
medidas de proteção
à categoria. Pág 3

SANEPAR E
CREA-PR FECHAM
ACORDOS COLETIVOS
Pág 4 e 5
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ELEIÇÃO

SENGE-PR ELEGE NOVA
DIRETORIA EM VOTAÇÃO ONLINE
Na sexta-feira, 17 de abril, a Comissão Eleitoral do
Senge-PR anunciou a nova gestão da entidade.
Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal e Diretorias
Regionais foram eleitas através de votação realizada
nos dias 14, 15 e 16 de abril.
A votação foi realizada integralmente online, segundo
edital de retificação publicado na Folha de Londrina do
dia 8 de abril pela Comissão Eleitoral. A mudança foi feita
para acatar as recomendações da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e das autoridades de saúde para evitar
aglomerações e diminuir a proliferação do Covid-19.
A Chapa 1 – Senge Unido, Forte e Resistente obteve
95,3 % dos votos válidos, em um total de 858 votos. 839
desses votos foram contabilizados através do sistema do
CREA-PR e outros 19 via e-mail para os associados que
não possuíam acesso ao site do Conselho. A eleição ainda
teve 19 votos em branco e 23 anulados.
Além do voto para a Diretoria Estadual,
os associados do interior elegeram as Diretorias
Regionais de sua localidade.

CONFIRA A LISTA DE ELEITOS AQUI
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Empresa foi notificada pela justiça
Foto: José Fernando Ogura/AEN.

COPEL PERDE NO TRT-PR E LIMINAR
SOBRE CORONAVÍRUS É MANTIDA
Empresa está descumprindo determinações sobre
segurança e saúde do trabalhador em meio a pandemia
O desembargador Arion Mazurkevic, do Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região, indeferiu o pedido
de suspensão de liminar pleiteado em mandado de
segurança impetrado pela Copel que visava descumprir
as medidas de segurança e saúde do trabalhador
determinadas em uma liminar em ação ajuizada pelo
Senge-PR e sindicatos do Coletivo da Copel. A maior
empresa do Paraná foi obrigada a adotar regras mais
rigorosas para impedir a contaminação e transmissão da
Covid-19 entre seus trabalhadores.
Na decisão, o magistrado destacou que rejeitava o
mandado de segurança por entender que a medida, da
forma como deferida, não apenas observou o princípio da
legalidade, como preservou o direito fundamental à saúde.
“Frise-se que é também dever do empregador preservar
a saúde dos seus empregados. O empregador tem, sim,
sua responsabilidade, inclusive objetiva quando a sua
atividade expõe os empregados ao risco. As impetrantes
não podem se eximir da responsabilidade de proteger os
seus empregados contra um evento da magnitude que
assume a atual pandemia”, decidiu Arion Mazurkevic.
Veja também: Copel é multada em 10 mil
por descumprir determinação judicial

JORNAL DO ENGENHEIRO

Edição 03
Abril/2020

Foto: Senge-PR

NEGOCIAÇÃO

EM AGE ONLINE, SANEPAR APROVA ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022
Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada
na segunda-feira, 30 de março, os engenheiros e
engenheiras da Sanepar aprovaram a proposta da
empresa para a celebração do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) 2020/2022.
A AGE, bem como a votação, aconteceu integralmente pela
Internet para atender as recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para evitar a proliferação do
Covid-19. Esta foi a primeira AGE inteiramente online
realizada pelo Senge. Um vídeo explicativo sobre o ACT foi
publicado na página do Senge-PR no Facebook e no site da
entidade, e a votação aconteceu através do site do CREAPR e por e-mail. A minuta do Acordo foi compartilhada
com antecedência com os votantes, para que dúvidas
fossem enviadas e esclarecidas no vídeo.
A proposta foi aprovada com 199 votos favoráveis e
5 contrários. O ACT manteve a maioria das cláusulas
anteriores, garantindo o reajuste salarial com base
no INPC (3,92% para 2020), e o abono salarial (valor
equivalente a 110% de uma remuneração base, acrescido
do valor fixo de R$ 2.502,23 já corrigido pelo INPC). A
principal mudança deste ACT é a vigência de 2 anos, de 1º
de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2022.
LEIA AQUI O ACT 2020/2022
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Assembleia e votação aconteceram online.
Foto: Divulgação CREA-PR

DATA-BASE

ENGENHEIROS DO CREA-PR CONSEGUEM
INPC E MAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2021 dos
profissionais do CREA-PR foi registrado na Delegacia do
Trabalho. Ele foi aprovado pelos funcionários em votação
virtual ocorrida em 8 de abril. 289 empregados votaram,
sendo que 242 empregados aceitaram a proposta, 45
recusaram e 2 votaram em branco.
O acordo deste ano garantiu o INPC para todas as
rubricas salariais e ainda no auxílio creche e auxílio filho
excepcional. Em meio à pandemia de coronavírus e à
MP 936, em que os trabalhadores perdem renda com a
suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada,
a negociação desse ano ainda conquistou melhorias no
plano de previdência privada.
Entre as medidas aprovadas está a implantação do
benefício cesta básica no valor de R$ 520,00 por mês,
inclusive nas férias, a ser recebido por meio do vale
alimentação (VA). Com relação à previdência, houve
avanços para os engenheiros. Anteriormente o teto era R$
110 e agora ele passa a ser 3% do salário individual.
O resultado da negociação também é considerado positivo
em um cenário econômico de recessão e com medidas que
diminuem a renda dos trabalhadores, como a MP 936.
Com essa medida provisória, os engenheiros podem perder
até 71% da renda em caso de suspensão do contrato de
trabalho ou até R$ 14 mil em 90 dias, no caso de se reduzir
a jornada de trabalho.
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL

SENGE-PR ADOTA REGIME
DE TRABALHO REMOTO
Seguindo as recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS) para evitar a proliferação do vírus Covid-19, o
Sindicato dos Engenheiros adotou, em 23 de abril, o regime
de trabalho remoto.
A medida foi tomada na sede, em Curitiba, em todas as
regionais da entidade, em Campo Mourão, Cascavel, Foz do
Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, e Sudoeste. Isso
significa que, embora o atendimento ao público não seja
interrompido, a sede e as regionais permanecem fechadas.
Por enquanto, esta medida não tem prazo determinado.
A diretoria da entidade acompanhará a progressão da
pandemia no estado para decidir pela interrupção ou
continuidade do regime remoto nas semanas seguintes.
Para entrar em contato com
o Senge-PR, basta utilizar um
dos canais abaixo:
Atendimento Jurídico:
(41) 99916-6713
e-mail juridico@senge-pr.org.br
Negociações trabalhistas
e filiação:
(41) 99936-1011
e-mail filiacao@senge-pr.org.br

Comunicação:
(41) 98776-1416,
e-mail comunica@senge-pr.org.br
ou (41) 99283-4989
e-mail imprensa@senge-pr.org.br
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

Foto: Luciana Santos

VEJA OUTRAS FORMAS DE CONTATO AQUI
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Governo anuncia medidas trabalhistas que têm impacto
na vida dos trabalhadores. Foto: Carolina Antunes/PR

PANDEMIA E TRABALHO

ENGENHEIROS PODEM PERDER
71,1% DA RENDA COM MP 936
Calculadora do DIEESE mostra que
trabalhadores são prejudicados por suspensão
ou redução da jornada de trabalho
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) lançou uma calculadora que
mede as perdas financeiras dos trabalhadores em relação à
MP 936. Essa medida provisória permite que a jornada de
trabalho seja reduzida em 25%, 50% ou 75%, com a redução
de vencimentos. Também permite a suspensão do contrato
de trabalho. Neste caso, o salário é pago em parte pelo
Governo Federal.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A CALCULADORA

Essa calculadora ajuda os engenheiros a saberem quais
perdas financeiras podem ter se tiverem contratos
suspensos ou redução de jornada com redução de
vencimentos. Tendo como base a Lei Federal 4950-A/66,
de 22 de abril de 1966, a classe tem estabelecida
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jornada de seis horas por dia com vencimento base de R$
6.270,00 e jornada de oito horas diárias com vencimento
base de R$ 8.882,50.
Caso a proposta seja de suspensão de contrato de trabalho
para uma jornada de seis horas, o vencimento cairá
drasticamente para R$ 1.813,03, segundo a calculadora do
DIEESE. Uma empresa enquadrada no Simples Nacional
não arcaria com nada do salário do engenheiro.
O profissional perderia 71,1% de sua renda e R$ 8.913,94
em 60 dias. No caso do empregador ter Simples Nacional,
a perda de renda salarial é de 49,8% e R$ 6.239,76 brutos
em 60 dias. Nesta categoria, de acordo com a MP 936, cabe
acordo individual.
Tomando como referência a redução de jornada para um
profissional com carga horária diária de 8 horas, o seguro
desemprego será de apenas R$ 1.813,03. Em redução de
25%, seu salário será reduzido em 19,9%. O benefício
concedido será de R$ 453,26, e a empresa te pagará R$
6.661,88. Sua perda bruta acumulada em 90 dias é de R$
5.302,10. Já em uma redução extrema de 70% da jornada
e dos vencimentos, seu salário será reduzido em 55,7% e a
perda bruta será de R$ 14.845,89 em 90 dias, que é o prazo
que pode vigorar a redução de jornada. Nesta modalidade
é necessário acordo coletivo.
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SENGE JOVEM

DIRETORA DO SENGE JOVEM ENTRA
PARA A COORDENADORIA NACIONAL
DE ESTUDANTES DA FISENGE
Tayná Rafaela é graduanda de Engenharia Elétrica
na Universidade Estadual de Londrina, coordenadora
regional do Senge Jovem, dirigente do CREA-Jr entre
2017 e 2019 e agora uma das coordenadoras gerais do
Coletivo Nacional de Estudantes da Fisenge.
Para ela, a indicação é uma hora: “a luta é uma junção
de inúmeras frentes, desta forma aqui ninguém solta
a mão de ninguém”.
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COVID-19

SENGE-PR DEBATE COM CREA-PR
MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO COVID-19
Reunião aconteceu a pedido do sindicato
Diretores do Senge-PR se reuniram com representantes
do CREA-PR para debater medidas de proteção ao
Covid-19. O sindicato tem encaminhado às empresas e ao
poder público uma carta de recomendações de segurança
do trabalho e saúde para o combate à pandemia. O
Senge-PR ainda tem feito recomendações para que os
direitos trabalhistas dos engenheiros e trabalhadores
sejam preservados.
Na reunião, realizada a pedido do sindicato com o comitê,
representaram o Senge-PR o engenheiro e dirigente
Ricardo Marrafão e o presidente da entidade, Carlos
Bittencourt. Durante o encontro, o CREA-PR anunciou
que, apesar dos 15 dias de férias compulsórias no começo
da pandemia, o Conselho ainda deve reservar outros 15
dias das férias compulsórias para serem tiradas quando a
situação se normalizar.
Micrografia eletrônica de varredura colorida de
uma célula fortemente infectada com partículas do
vírus SARS-COV-2. Foto: NIAID
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LEITURA

VIVER E SOBREVIVER EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Intelectuais de todo o mundo refletem sobre
os efeitos e os rumos da população mundial
A Covid-19 está mudando a rotina e o
comportamento das pessoas em todo o mundo. Da
descrença ao desconhecimento dos seus impactos,
da relativização dos seus efeitos aos lockdowns,
escritores e intelectuais de todo o mundo se
dispuseram a refletir sobre como as pessoas estão
se organizando e por quais transformações as
sociedades podem passar. Os artigos do livro “Sopa
de Wohan” foram escritos enquanto a pandemia se
espalhava e se espalha pelo mundo. Do exercício de
“futurologia” às constatações sociais, esse caldo que
move a humanidade ainda está sendo preparado.

LEIA O LIVRO CLICANDO AQUI
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Governo Federal tentou forçar retorno das atividades.
Foto: Alan Santos/PR

GIRO DAS REGIONAIS

SENGE-PR RECHAÇOU RETORNO A
TRABALHO PRESENCIAL EM ITAIPU
Contrariando Ministério da Saúde, lado
brasileiro da binacional avaliou eventual
retorno gradual às atividades normais
No dia em que o Brasil contabilizou 820 óbitos pela
Covid-19, sendo mais de cem mortes apenas no dia 08 de
abril, com taxa de letalidade de 5% e mais de 16 mil casos
confirmados, a diretoria da Itaipu Binacional, no lado
brasileiro, decidiu ignorar as recomendações do Ministério
da Saúde sobre isolamento social e do próprio Governo
Federal. No “Informe 08 – Retorno gradual das equipes ao
trabalho”, a direção avisa que pretende substituir o home
office, colocando em risco a saúde de seus funcionários.
O informe é rechaçado pelo Senge-PR e Sinefi, em nota
conjunta enviada ao diretor-geral brasileiro de Itaipu,
Joaquim Silva e Luna.
De acordo com as entidades, que falam em nome dos
empregados, terceirizados, estagiários e demais pessoas
que circulam pela Itaipu, o eventual retorno gradual
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ao trabalho presencial é precipitado, tendo em vista o
aumento dos casos e levando em consideração a falta
de equipamentos de segurança (EPIs), testes rápidos e
respiradores para atender os enfermos.
“É equivocada a decisão de atribuir à cada diretoria as
diretrizes de retorno, a abrangência dos grupos em home
office é insuficiente, não abrangendo os empregados
com pessoas do grupo de risco e é inconveniente o
retorno gradativo das atividades presenciais quando as
autoridades municipais ainda preparam o retorno, de
forma gradual e monitorada, de algumas atividades”,
alertou a nota conjunta.
De acordo com a Itaipu, a binacional está acompanhando
atentamente o cenário da pandemia. “A diretoria avaliou
a situação e decidiu iniciar, a partir do dia 13 de abril,
um cuidadoso planejamento visando transição gradual
do trabalho home office para atividades presenciais”, o
que confirma a orientação do Boletim Epidemiológico
questionado pelo MPF. A nota da Itaipu conclui dizendo
que no tempo certo, “todos serão informados e estarão
preparados para o retorno”.

CLIQUE E CONFIRA AS RECOMENDAÇÕES
EM DEFESA DO ISOLAMENTO SOCIAL
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Entidades se mobilizaram contra prática
antissindical. Foto: Manoel Ramires

FUNCIONALISMO

RATINHO JUNIOR PERDE E LIMINAR CONTRA
DECRETO DO RECADASTRAMENTO É MANTIDA
Governo do Paraná quer obrigar servidores
públicos a validarem sindicalização
O Governo do Paraná voltou a perder na tentativa de
obrigar os servidores públicos sindicalizados a fazerem
recadastramento para terem o desconto em folha de
pagamento. Ao publicar o Decreto, o governador Ratinho
Júnior (PSD) alegou que o recadastramento era por conta
da Lei de Proteção de Dados e deu prazo final até 10 de
março. Diante da intransigência do governo, os sindicatos
recorreram à Justiça alegando prática antissindical e
risco de caos público. As entidades conseguiram liminar
suspendendo o Decreto. No dia 15 de abril, após o governo
recorrer, a liminar foi mantida pelo Desembargador
Renato Braga Bettega, da 5a Câmara do Tribunal de
Justiça do Paraná. O Senge-PR é um dos autores da ação.
Ao manter a liminar anterior e negar a necessidade do
recadastramento, o desembargador recordou que não
se tem notícia de descontos ilegais nos vencimentos dos
servidores públicos estaduais ativos e nos proventos
dos inativos ou pensionistas e que sejam referentes à
mensalidade sindical ou associativa.
VEJA MAIS INFORMAÇÕES AQUI
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Foto: Pixabay

COLETIVO DE MULHERES

HOME OFFICE VISTO COM OUTROS OLHOS
Covid-19 apresenta oportunidade de
se relacionar diferente com o trabalho
Por Agatha Branco Santos
Em tempos de pandemia, onde tantas pessoas no mundo
se viram obrigadas a trabalhar neste formato, que não
é novo e nem é fácil, mas que enfrentava até então
preconceito por parte de alguns profissionais que não
compreendem esse modelo de trabalho, tenho certeza
que muitas pessoas mudaram sua forma de enxergar e
até gostaram de poder trabalhar em casa.
Há cinco anos tenho atuado em home office, ou seja,
com escritório em casa. Inicialmente foi desafiador e
me fez aprender uma nova forma de trabalhar, com o
agravante de ter que conciliar com a demanda de
tempo que os filhos exigem.
Para me adaptar a esse modelo, foi necessário planejar
uma nova forma de se relacionar com o mundo do
trabalho. Para os autônomos, por exemplo, é importante
ter um website atrativo com os contatos disponíveis para
que o cliente chegue até você. Ter ferramentas potentes
como computador e planejar as despesas. Criar uma
rotina também é fundamental.
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Acredito que para empresas públicas ou privadas o home
office pode ser ainda mais vantajoso, já que para algumas
atividades não é necessário o atendimento ao público,
e quem trabalha em casa acaba abrindo espaço para
que mais uma pessoa possa ser contratada, sem ter que
aumentar o espaço físico.
Neste caso, é importante negociar e quem sabe ter
melhorias no salário para quem trabalha em casa, para
que possa ser bem vantajoso.

CONFIRA O ARTIGO NA ÍNTEGRA

Foto: Pixabay
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#FIQUEEMCASA
para sua segurança,
pelo nosso futuro

