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O QUE SERÁ DE NÓS 
APÓS A PANDEMIA?

Com a crise na saúde 
pública e econômica, 
muitos desafios estão sendo 
impostos. No entanto, 
talvez a pior contaminação 
seja na relação trabalhista. 
Milhões de empregos 
foram perdidos, suspensos 
ou tiveram redução de 
jornada. É importante se 
reorganizar enquanto
não se enxerga luz no fim 
do túnel. Pág 2

ENTREVISTA
Confira os desafios 
e metas da próxima 
gestão. Pág 4

TRANSPORTE PÚBLICO
Ação do Senge-PR impediu 
repasse de verbas para 
empresas de ônibus. Pág 17

Foto: Setransp

http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-do-engenheiro-pandemia-e-acoes-do-senge-pr/
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QUANDO A PANDEMIA PASSAR
É possível enxergar luz no fim do túnel ou o 
melhor caminho é buscar iluminar de dentro desta 
caverna? O período da pandemia no Paraná e no 
Brasil em sido marcado por muito tiro no escuro. E 
as trevas parecem aumentar em todas as áreas. 

Mesmo com crescimento da contaminação e 
mortes, tornando o Brasil o 2º país no mundo em 
casos, autoridades e empresas têm suspendido 
o isolamento e obrigado os trabalhadores a 
retornarem ao presencial. Entre março e abril, 1,1 
milhão de pessoas perderam o emprego. Outros 10 
milhões foram afetados pela MP 936.

Para agravar, a projeção de queda do PIB é de 6,25% 
e o governo oficialmente esconde os números. O 
cenário exige do sindicato mas união e resistência 
para proteger seus associados e toda a sociedade. 

O Senge-PR não medirá esforços para manter e 
negociar a renda e o trabalho dos engenheiros. 
Quando a pandemia passar e enxergamos a luz 
no fim, devemos nos unir mais para enfrentar os 
próximos desafios dessa jornada.

EDITORIAL

Foto: SETI



NOVA DIREÇÃO DO SINDICATO
TOMOU POSSE VIRTUALMENTE
A nova direção do Senge-PR tomou posse no começo de 
junho. Ela assume o sindicato pelos próximos três anos. A 
gestão Senge Unido, Forte e Resistente foi eleita em pleito 
inédito para o sindicato. Devido a pandemia de Covid-19, 
a votação aconteceu integralmente por meio virtual. Os 
associados votaram no sistema eletrônico do CREA-PR e, 
em alguns casos, por e-mail.

A posse da nova diretoria colegiada aconteceu sem 
cerimônia pública e já colocando a “mão na massa”. Em 
reunião virtual, os diretores debateram a recomposição do 
Coletivo de Mulheres e do Conselho Editorial. A mudança 
visa ampliar a pauta das mulheres na entidade e ainda 
ampliar os assuntos debatidos pelo sindicato.

Outro tema da reunião virtual da nova direção foi 
a avaliação das condições de trabalho nas empresas 
frente à pandemia COVID-19. O Senge-PR tem atuado 
politicamente e juridicamente para que os engenheiros 
não corram exposição social desde o começo da pandemia. 
Além disso, questões trabalhistas como a MP 936, que 
permitiu suspensão ou redução do contrato de trabalho são 
focos da atuação do sindicato.

Primeira reunião debateu o
coronavírus e relações trabalhistas. 

SENGE FORTE
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A RECONSTRUÇÃO DA ENGENHARIA 
PASSA PELOS SINDICATOS
Leandro Grassmann assume um dos maiores 
sindicatos de engenheiros com a missão 
de ajudar a recuperar a credibilidade da 
engenharia nacional

O engenheiro eletricista da Copel, Leandro Grassmann, 
assumiu Senge-PR em 1o de junho. E a tarefa não é fácil de 
assumir a entidade em meio a pandemia de coronavírus, 
desregulamentação do trabalho e ataques que os sindicatos 
vêm sofrendo. Nesta conversa, ele avalia o momento 
atual e, como bom engenheiro, projeta o futuro buscando 
minimizar os erros e superar os obstáculos. Confira o que 
ele disse.

Diretoria
“Temos uma diretoria plural, com profissionais de
diversas áreas da Engenharia e Geociências. Esses 
profissionais, com suas experiências, somadas,
certamente terão condições de encontrar saídas
para as dificuldades impostas”.

ENTREVISTA

Leandro é engenheiro da Copel e preside o 
sindicato até 2023. Foto: Leandro Taques.
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Postura
“O Senge é um sindicato forte, tem posições firmes e bem 
fundamentadas. Os argumentos que usamos são sólidos 
e os resultados para nossos representados são, na sua 
maioria, superiores a muitas outras negociações. O desafio 
está justamente aí: Fazer com que nossos representados 
entendam que os resultados que obtemos são consistentes 
e acima da média. Que nos reconheçam por isso e que 
entendam que é importante que cada profissional ajude 
a financiar o Sindicato, sob o risco de não haver quem o 
defenda no futuro”.

Copel
“O que observamos no relacionamento com a Copel é que 
a sinergia obtida pelo alinhamento prévio dos Sindicatos 
proporciona resultados favoráveis para os empregados. 
Paradoxalmente, conseguimos avançar em pontos de 
pauta individuais quando atuamos em conjunto. É a força 
de todos atuando em prol de cada um”. 

Salário
“Ilude-se quem pensa que desregulamentar uma 
profissão aumenta as oportunidades e melhora 
as condições de trabalho. Muito pelo contrário! 
Sem fiscalização, estão abertas as portas para a 
contratação de ‘qualquer um’ a qualquer preço. 
Afinal, porque alguém pagaria mais caro por algo 
que pode ser oferecido por menos?”

Foto: Manoel Ramires
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Futuro da engenharia
“Quando a economia vai bem, tudo vai bem. Mas, nos 
momentos em que a atividade econômica decai, sem 
políticas adequadas que ‘mirem’ no futuro, o País fica sem 
rumo. O investimento em pesquisa e os conhecimentos 
dos profissionais de Engenharia poderiam ajudar em 
momentos de crise, propondo soluções que mitiguem os 
efeitos da crise”.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

Foto: Leandro Taques.

http://www.senge-pr.org.br/noticia/a-reconstrucao-da-engenharia-passa-pelos-sindicatos/


RATINHO JUNIOR PERSISTE NO
DESMANTELAMENTO DA COPEL TELECOM
Uma das preocupações é o compartilhamento 
de dados pessoais com multinacionais

Por Alexandre Hungaro da Silva, sociólogo e coordenador 
do Fórum em Defesa da Copel Telecom

O Palácio Iguaçu tem veloz em seu objetivo de retirar 
dos paranaenses uma das únicas ferramenta para o 
desenvolvimento tecnológico que possui. Esta ferramenta 
é a COPEL Telecom. 

De um lado, ouvimos lideranças empresariais dos mais 
variados setores econômicos dizerem que se faz necessário 
amparo e intervenção do Estado para a superação da 
crise econômica acentuada pela pandemia do COVID 
19. Do outro, o governo virtual segue desconectado 
em seu caminho liberal de privatização de uma 
empresa que dá lucro, além de dar sinal estruturante 
para o desenvolvimento de negócios dos demais 
setores da economia, ou para a execução de políticas 
públicas consistentes de educação, Telecomunicações, 
administração, etc.

Governador quer vencer empresa líder em banda 
larga no estado. Foto: Reprodução Copel Telecom

PRIVATIZAÇÃO
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Pedágio virtual

A captura da COPEL Telecom por monopólio local ou 
estrangeiro possibilita o fechamento de oportunidades 
econômicas para toda uma gama de pequenas e médias 
empresas de TI, provedores de internet, impondo um
custo adicional a quaisquer serviços que utilizem a 
capacidade de interconexão e tráfego de dados
oferecidos pela empresa. 

O governo anuncia, assim, um pedágio virtual as 
comunicações de dados. Ratinho prepara para o Paraná a 
dependência digital imposta à Prefeitura de Curitiba pelo 
Instituto das Cidades Inteligentes (ICI).

Exposição de dados pessoais

Em tempos de espionagem eletrônica, olhos eletrônicos 
sistemáticos do Google e Facebook e data centers
situados no estrangeiro, a intenção da acabar com a
Copel Telecom, deve ser encarada como tema de 
insegurança digital semelhante às ações do governo 
federal de privatizar o SERPRO e a DATAPREV, 
repassando o controle de todos os dados digitais dos 
brasileiros para empresas multinacionais.
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CARTILHA DO SENGE-PR ORIENTA
SOBRE A MP 936 QUE SUSPENDE E
REDUZ JORNADA DOS TRABALHADORES
A Medida Provisória n° 936/2020 que autorizou 
a  suspensão temporária do contrato de trabalho e a 
redução proporcional de jornada de trabalho foi votada 
no Congresso Nacional. Essa medida já atingiu mais 
de 10 milhões de trabalhadores formais. Em virtude 
do forte impacto dela na vida dos brasileiros, o Senge-
PR produziu uma cartilha para orientar engenheiros 
e empresas sobre as definições dessa medida que deve 
durar enquanto a pandemia de Covid-19 não passa. 

O texto traz em que situações a MP pode ser utilizada, 
abordando percentuais, reduções, efeitos em quem está 
de home office, entre outros assuntos.

FORMAÇÃO

CLIQUE E CONFIRA

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CARTILHA_MP-936.pdf


ENGENHEIROS DA SANEPAR SERÃO
INDENIZADOS EM AÇÃO TRABALHISTA
Em 2008 o Senge-PR ajuizou, em nome de seus 
representados empregados na Sanepar, ação trabalhista 
coletiva postulando a declaração do direito ao recebimento 
de 70% de reembolso do custeio de benefício do Plano de 
Assistência à Saúde dos substituídos e seus dependentes, 
entendendo ser nula a alteração do índice de reembolso 
para apenas 50% do valor. O pedido foi julgado procedente.
Na ação foram beneficiados todos os engenheiros que 
fizeram uso do reembolso do plano de saúde (dependentes) 
entre os anos de 2008 e 2014. A comprovação foi
feita através da documentação apresentada pela
Fundação Sanepar.

Agora, houve determinação judicial para liberação dos 
valores devidos aqueles abrangidos pela decisão e, dentro 
de alguns dias – assim que o alvará estiver disponível – 
iniciaremos o procedimento de pagamento a cada um 
dos substituídos que tenham valores a receber, conforme 
decisão dos autos.

O Senge está entrando em contato com os seus 
representados que têm valores a receber, solicitando dados 
bancários para depósito. Se você se encaixa nos critérios da 
ação e não recebeu nosso e-mail, entre em contato conosco 
através do endereço senge-pr@senge-pr.org.br.

Foto: Ike Stahlke/Sanepar.

JURÍDICO
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EM AGE ONLINE, TRABALHADORES DA 
SANEPAR APROVAM PPR 2020
Os engenheiros e engenheiras da Sanepar aprovaram a 
proposta da empresa para a celebração do Acordo Coletivo 
de Trabalho referente ao Programa de Participação de 
Resultados (PPR) de 2020.

Assembleia e a votação aconteceram integralmente online. 
O procedimento tem sido adotado pelo Senge para garantir 
a continuidade das negociações trabalhistas durante a 
pandemia, e ao mesmo tempo preservar a saúde dos nossos 
representados. Esta foi a segunda assembleia realizada 
virtualmente com os trabalhadores da Sanepar. O PPR foi 
aprovado com 151 votos favoráveis e apenas 1 contrário. 
Dois trabalhadores optaram por anular seus votos.

NEGOCIAÇÕES

Foto: Sanepar/ Arquivo ANPr.

LEIA A MINUTA DO PPR AQUI
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O AMBIENTE DE TRABALHO SE TORNOU 
UM LOCAL DE SURTO DE COVID-19
MPT-PR e Centrais Sindicais cobram
retomada do isolamento social e testagem
em massa para superar a pandemia

A pandemia de Covid-19 tem servido para ampliar a 
perda de direitos da classe trabalhadora. Enquanto 
bancos e empresários recebem generosos recursos do 
Governo Federal, cerca de 1,1 milhão de pessoas perderam 
o emprego em março e abril. Além disso, mais de 7,9 
milhões tiveram contratos contaminados por suspensão 
de contrato ou redução de vencimentos em 25%, 50% e 
70%, de acordo com dados divulgados pelo Caged. É neste 
cenário que o Ministério Público do Trabalho do Paraná, o 
DIEESE e o Fórum da Liberdade Sindical marcaram uma 
videoconferência com o tema a “Situação atual do avanço 
da COVID-19 no Estado do Paraná”. 

O Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto, procurador do 
Trabalho do MPT-PR destacou a importância da atuação 
sindical na proteção de todos os trabalhadores. “É muito 
importante proteger os empregos e salários com o objetivo 
de superar a pandemia. Esse encontro reúne diversos 
sindicatos e centrais e cria uma oportunidade de definirem 
seu campo de atuação e o que tem sido feito neste 
contexto”, diz o procurador.

Entidades debateram os efeitos do 
coronavírus nas relações trabalhistas

SINDICATO
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Para a procuradora Margarete Matos de Carvalho, “estão 
preocupados em salvar a economia, mas não tem como 
fazer isso com as pessoas morrendo. Não há uma política 
de governo de manutenção da renda dos trabalhadores. 
Se não é essencial, tem que parar. E isso não significa 
dispensar ou reduzir salários. As empresas que adotaram 
a MP 936 já estão dispensando sem manter os postos de 
trabalho”, informa.

CLIQUE E CONFIRA TODA A NOTÍCIA

http://www.senge-pr.org.br/noticia/o-ambiente-de-trabalho-se-tornou-um-local-de-surto-de-covid-19/
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A revista eletrônica da Fisenge já está disponível para a 
leitura. O tema dela aborda “Engenharia, desenvolvimento 
e soberania em tempos de pandemia”. O material aborda 
os Direitos trabalhistas no home office e em atividade 
presencial. Também discute violência doméstica e traz 
uma importante entrevista com o jornalista e editor do 
Opera Mundi, Breno Altman, sobre uma estratégia de 
reconstrução nacional.

A “Fisenge em Movimento” ainda reflete sobre desmonte 
do Estado brasileiro de 2016 até 2020, traz notícias dos 
sindicatos de engenheiros e um artigo da estudante 
paranaense de engenharia elétrica, Tayná Rafaela, do 
Senge Jovem.

LEIA A REVISTA COMPLETA AQUI

FISENGE LANÇA REVISTA
ABORDANDO A PANDEMIA E 
A SOBERANIA NACIONAL

INFORMAÇÃO

https://bit.ly/3f1Q9of 
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A IMPORTÂNCIA DO
PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO
Advogado descreve o caso de engenheira
afetada pela reforma da Previdência

Por Antônio Floriani
Advogado especialista em previdência 

Com a reforma da Previdência promovida pela Emenda 
Constitucional 103/2019, o sistema brasileiro de 
proteção social foi modificado profundamente: regras 
para concessão de aposentadorias foram alteradas, foi 
implementada uma nova metodologia de cálculo nas 
prestações, além de até mesmo as contribuições dos 
empregados, domésticos e avulsos, terem passado para 
uma nova sistemática, de 3 alíquotas (8%, 9% e 11%) 
para 4 alíquotas (7,5%, 9%, 12% e 14%), observando a 
cumulatividade.

Contudo, um dos pontos de maior destaque foi a
extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. 
Este benefício era concedido aos segurados após 35 anos 
contribuídos para o RGPS (Regime Geral de Previdência 
Social) e, para as seguradas, após 30 anos, além do 
cumprimento de uma carência de 180 meses.

ARTIGO

Antônio Floriani, em palestra sobre a reforma da Previdência 
promovida pelo Senge-PR. Foto: Luciana Santos/Senge-PR.
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Inexistia idade mínima, possibilitando que uma mulher 
com 50 anos de idade obtivesse a prestação desde que 
tivesse iniciado a sua vida contributiva aos 20 anos e não 
mais tivesse parado de contribuir. De outro giro, aplicava-
se o fator previdenciário, exceto nos casos dos pontos.

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.

LEIA O ARTIGO COMPLETO AQUI

mailto:juridico@senge-pr.org.br
http://www.senge-pr.org.br/noticia/artigo-a-importancia-do-planejamento-previdenciario/


O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 
suspendeu o repasse de recursos públicos para empresas
de ônibus de Curitiba previsto na Lei 15.627/2020, proposta 
pelo prefeito Rafael Greca e aprovada na Câmara Municipal
no dia 4 de maio.

A Lei estabelece um regime especial para a operação de 
Transporte Público na cidade, justificado pela pandemia 
de Covid-19. Porém, a Lei não estabeleceu um teto para 
estes repasses, e o Executivo Municipal não indicou no 
ato normativo a origem das receitas que possibilitarão o 
pagamento dos aportes. Uma nota técnica, publicada pelo Eng. 
Civil e diretor do Senge-PR, Luiz Henrique Calhau da Costa, 
no dia 14 de abril, também levantou questionamentos sobre a 
necessidade de se reajustar a tarifa técnica, e se as empresas 
de transporte de fato sofrem os prejuízos que alegam.

A decisão do TCE-PR acatou um pedido de liminar feito 
por diversas entidades, entre elas, o Senge-PR. No dia 15 
de maio, a 1ª Promotoria de Proteção a Patrimônio Público 
de Curitiba, do Ministério Público do Paraná, acolheu a 
notícia fato apresentada por Luiz Calhau e por Lafaiete 
Neves, da Plenária Popular do Transporte, sobre o repasse 
de recursos públicos para empresas de ônibus que operam 
na capital. A Lei 15.627/2020 é alvo de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade movida pelo Partido dos Trabalhadores 
de Curitiba.

A Prefeitura de Curitiba obteve a suspensão da liminar para 
retomar os repasses, mas o TCE-PR ainda deve julgar o mérito 
da denúncia feita pelas entidades.

TRIBUNAL DE CONTAS SUSPENDE
REPASSE DE R$ 20 MILHÕES A EMPRESAS 
DE ÔNIBUS DE CURITIBA

AÇÃO SINDICAL
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LEIA O PEDIDO DE LIMINAR AQUI

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Nota-Te%CC%81cnica-Transporte-Curitiba-Covid19.pdf
http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/05/1.-Peti%C3%A7%C3%A3o-Inicial.pdf


PARCERIA PREVINE APAGÕES EM 
ELETROPOSTOS NO FUTURO
Projeto promove gestão inteligente 
de dados para mobilidade elétrica

Em breve, no futuro não muito distante, as pessoas 
poderão encontrar diversos eletropostos pelo seu caminho 
para poder abastecer seu carro elétrico. Ainda mais com 
a tendência de cada vez mais o mundo abandonar os 
combustíveis fósseis e optar por energias renováveis. 
No entanto, imagina se seu carro elétrico estaciona em 
um eletroposto que não tem combustível elétrico por 
sobrecarga no sistema gerando um “black out”. No popular, 
apagão. Você ficaria em pane  – ou pânico – até que a 
energia chegasse à bomba e pensando: se meu carro fosse 
híbrido, eu colocaria gasolina e iria embora.

Para evitar que o consumidor não corra o risco de ficar 
desabastecido e que todos os eletropostos possuam 
combustível suficiente para sua demanda, um projeto 

SENGE INOVAÇÃO

Eletroposto da Copel. Foto: Copel Divulgação
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inovador da Copel, SENAI-PR e a empresa MOTIVA 
Mobilidade S/A está criando um sistema de gestão 
inteligente de dados entre distribuidoras de energia e 
plataformas de gestão de recargas na mobilidade elétrica.

“Já estamos pensando no futuro com os carros elétricos 
com eletropostos. Neste cenário, exigirá bastante das 
distribuidoras, principalmente com a adesão deste novo 
padrão de consumo de eletropostos”, antecipa o engenheiro 
eletricista da área de Mercado e Comercialização de 
Energia e gerente do projeto na Copel, Frank Toshioka.

CLIQUE E SAIBA MAIS DO PROJETO

http://www.senge-pr.org.br/noticia/parceria-previne-apagoes-em-eletropostos-no-futuro/
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JUNHO

04/06 – Dia do Engenheiro Agrimensor

05/06 – Dia Mundial do Meio
                 Ambiente e da Ecologia

05/06 – Dia do Engenheiro Mecânico

11/06/1934 – Criação do CREA-PR

29/06 – Dia do Engenheiro do Petróleo

JULHO

10/07 – Dia do(a) Engenheiro(a) de Minas

12/07 – Dia do(a) Engenheiro(a) Floresta

13/07 – Dia do(a) Engenheiro(a) Sanitarista

14/07 – Dia do(a) Engenheiro(a)
                 de Aquicultura

20/07 – Dia Pan-americano do Engenheiro

DATAS COMEMORATIVAS



ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/
CREA É ADIADA PARA JULHO
As Eleições do Sistema Confea/CREA foram adiadas 
para o dia 15 de julho. A mudança de data se deve, 
principalmente, ao isolamento social adotado para 
combater a Covid-19. As eleições do Sistema são 
presenciais e em papel. Antes do anúncio, a Fisenge já 
solicitava o adiamento do pleito.

Na terça-feira, 5 de maio, o Conselho Deliberativo da 
Fisenge havia decidido solicitar o adiamento das eleições 
programadas para o dia 3 de junho. “O pleito referencia-
se na excepcionalidade do quadro sanitário atual, a que 
estamos submetidos com o Coronavírus. Segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia já 
dizimou mais de 230.000 (duzentas e trinta mil) vidas, 
vítimas da Covid-19, com mais de um milhão de pessoas 
infectadas”, destaca a Fisenge.

Na nota, a Fisenge destacou que o voto não é obrigatório
e que a pandemia pode contribuir para o aumento da 
evasão eleitoral.

Foto: Confea/Crea.

DEMOCRACIA

VEJA O NOVO CALENDÁRIO ELEITORAL AQUI
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https://www.confea.org.br/cef-delibera-por-adiar-eleicoes-gerais-do-sistema-confeacrea-e-mutua
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