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NOVAS ELEIÇÕES, PROBLEMAS ANTIGOS
As candidaturas para os legislativos municipais e 
prefeituras ganham corpo diante de um “novo normal”, 
que envolve uma disputa cada vez mais virtual. Mas se o 
ambiente do embate é diferente, as cidades seguem tendo 
problemas antigos. Mobilidade, desmatamento, uso de 
agrotóxicos, aumento da pobreza e retirada de direitos. É 
papel do Senge-PR e dos engenheiros e engenheiras atuar 
para que o debate real e essencial não se perca em meio a 
uma eleição com fake news e muita desinformação. Pág 10
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http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-do-engenheiro-negociacoes-e-sanepar/


PRIVATIZAÇÃO DA COPEL
TELECOM É PREVISTA PARA
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021
Venda da empresa não abrange funcionários e ainda 
inclui até um ano de consultoria

É aguardado para ser publicado a partir de outubro o 
edital de privatização da Copel Telecom. Essa é uma das 
últimas etapas antes que a empresa líder em banda larga 
no estado seja entregue à iniciativa privada. Após isso 
acontece, ainda neste ano, sessão pública do leilão com 
abertura dos volumes e divulgação de ata de julgamento. 
A homologação e a assinatura de contrato e devolução das 
garantias propostas devem ocorrer no primeiro trimestre 
de 2021.

Antes mesmo da venda, a Copel Telecom já disponibilizou 
seus mapas estratégicos para aqueles que compraram seu 
Data Room. Desta maneira, permitiu que concorrentes 
tenham acesso a um arsenal de informações técnicas da 
empresa – o Technical Due Diligence, documento com 
aproximadamente 10.000 páginas e que contém 100%
dos pontos de presença da operadora, com todas as

PURA PRIVATARIA

Presidente da empresa de banda larga se anima com a 
venda da Telecom. Foto: Manoel Ramires/Senge-PR
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plantas, relação de equipamentos e todas as fibras 
existentes, o que permite acesso a informações até então 
consideradas privilegiadas.

O comprador da Copel Telecom não leva os funcionários, 
que serão realocados para outros setores da empresa. 
Estes funcionários podem sair da estatal e ir para a nova 
empresa se quiserem. Mesmo depois da venda, a Copel 
Telecom ainda poderá, durante um ano, prestar assessoria 
para o comprador. Serão seis meses, renováveis por mais 
seis meses. Assim, a estatal dá seu conhecimento ao 
comprador.

VEJA MAIS
Com representantes do mercado financeiro, Conselho da 
Copel aprova privatização da Copel Telecom

Foto: Reprodução
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http://www.senge-pr.org.br/noticia/com-representantes-do-mercado-financeiro-conselho-da-copel-aprova-privatizacao-da-copel-telecom/
http://www.senge-pr.org.br/noticia/com-representantes-do-mercado-financeiro-conselho-da-copel-aprova-privatizacao-da-copel-telecom/


POPULAÇÃO DE FAXINAL DO CÉU PEDE
SOCORRO AO JARDIM BOTÂNICO
Abaixo-assinado solicita que a Copel não 
feche o local por conta da privatização

A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou 
a transferência da concessão da Usina Hidrelétrica 
Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz da Areia), 
no Município de Pinhão-PR, da Copel para a subsidiária 
FDA Energética S/A. Esta transação faz parte do processo 
de privatização da Copel. 

A decisão coloca em risco o Jardim Botânico de Faxinal 
do Céu. Um abaixo-assinado feito pela população diz que 
o fechamento trará impacto econômico para a cidade 
de Pinhão e seu distrito. Segundo o pedido, salvar o 
Jardim Botânico trará um impacto positivo na vida da 
comunidade próxima.

Entre as medidas, os moradores da região pedem que os 
municípios sejam orientados a entrar com ações judiciais 
em razão de possíveis danos ao meio ambiente gerados em 
decorrência do empreendimento hidrelétrico.

FORMAÇÃO DE PAUTA

Foto: Prefeitura de Pinhão

CLIQUE E CONFIRA O ABAIXO ASSINADO
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https://www.change.org/p/procuradoria-geral-do-estado-do-paran%25C3%25A1-salve-o-jardim-bot%25C3%25A2nico-de-faxinal-do-c%25C3%25A9u-pr?recruiter=1143955011&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_24216221_pt-BR%253A0&recruited_by_id=d82859d0-e61b-11ea-8272-a9d98df64d09


COPELIANOS REJEITAM PROPOSTA DE ACT

Na sexta-feira, 18 de setembro, foi encerrada a votação para 
o aceite ou rejeição das propostas da Copel para a celebração 
do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2022 e 
do Acordo específico da Participação nos Lucros e/ou 
Resultados - PLR 2021 e 2022.

A proposta para a PLR foi aceita com 2.341 votos positivos e 
1.534 votos negativos. Brancos, nulos e abstenções somaram 
27 votos. Já o ACT foi rejeitado com 2.943 votos negativos, 
contra 1.009 votos positivos. Brancos, nulos e abstenções 
somaram 8 votos.

Em função da pandemia de Covid-19, a AGE, a votação e 
a compilação dos votos aconteceram digitalmente. Apesar 
disso, o comparecimento dos copelianos ficou abaixo do 
esperado, com um índice de participação menor do que o 
registrado na última campanha salarial, que aconteceu com 
AGEs e urnas presenciais.

Com a rejeição da proposta para o ACT, os Sindicatos 
enviaram à Copel um ofício requisitando a reabertura das 
negociações. A empresa também foi informada do aceite da 
proposta para a PLR.

CAMPANHA SALARIAL

Foto: Guilherme Puppo/AEN

Em votação virtual, trabalhadores da Copel aceitaram 
o acordo para a PLR, mas rejeitaram o ACT com 2.943 
votos negativos contra 1.009 votos positivos

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 06
Set/Out 2020



JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 06
Set/Out 2020

A FRASE

      O vírus que obriga todos a ficarem 

em casa, não bloqueia a circulação das 

mercadorias. Estamos aqui no limiar de 

uma forma tecno-totalitária em que os 

corpos serão para sempre repartidos, 

controlados, enviados à distância

“

“

Franco “Bifo” Berardi: Crónica de la 
psicodeflación. Em Sopa de Wuhan.

CLIQUE E CONFIRA A SÉRIE 
COM AS 7 CRÔNICAS

Foto: Governo da China

https://cajanegraeditora.com.ar/blog/tag/cronica-de-la-psicodeflacion/


FISENGE LANÇA CARTILHA COM DIREITOS 
DOS ENGENHEIROS NA PANDEMIA
Publicação aborda leis, decretos e contratos 
relacionados ao emprego, saúde e direitos das mulheres

PANDEMIA

A Fisenge lançou a cartilha “Direitos dos profissionais 
de engenharia durante a pandemia”. A publicação traz 
informações sobre trabalho home office, presencial, acidente 
de trabalho, direito à desconexão e as principais mudanças 
na legislação com a pandemia de Covid-19. 

De acordo com o engenheiro e presidente da Fisenge, 
Clovis Nascimento, a cartilha tem o objetivo de elucidar 
as principais dúvidas e também de afirmar um projeto 
de país comprometido com a democracia, os direitos, o 
desenvolvimento social e a soberania nacional.

Entre as principais dúvidas apontadas, estão questões sobre 
redução salarial, suspensão de contratos, afastamento por 
Covid-19 sem necessidade de atestado médico, desigualdades 
de gênero e acúmulo do trabalho doméstico.

FAÇA O DOWNLOAD 
DA CARTILHA AQUI
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Foi eleita no último dia 12 de setembro a nova diretoria 
da Fisenge. A definição aconteceu durante a etapa virtual 
do 12º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros 
(Consenge) com o tema “A engenharia, o sindicalismo, 
a democracia e a soberania nacional”. O engenheiro 
eletricista do Sindicato dos Engenheiros no Estado de 
Pernambuco (Senge-PE), Roberto Freire, assumiu a 
presidência da Fisenge. 

O Paraná também está representado na nova gestão. O 
ex-presidente do Senge-PR e atual diretor financeiro da 
entidade, Carlos Roberto Bittencourt, assume a pasta 
financeira na Federação. Com ele, também faz parte 
da nova gestão da Fisenge o engenheiro civil e vice-
presidente do Senge, Cícero Martins Junior. Ele ocupa 
o cargo de diretor suplente. Já o engenheiro eletricista 
Gilson Branco Garcia, que é diretor geral da regional de 
Foz do Iguaçu, assume o posto de conselheiro fiscal titular.

ELEITA NOVA DIRETORIA DA FISENGE
NOVA GESTÃO

Primeira etapa aconteceu em encontro virtual por 
conta da pandemia de Covid-19

CONFIRA MAIS 
CLICANDO AQUI
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ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA E 
MÚTUA ACONTECEM NO DIA 1º DE OUTUBRO
Na quinta-feira, 1º de outubro, acontecem as Eleições 
Gerais do Sistema Confea/Crea e Mútua, para os cargos 
de Presidentes do Confea e dos Creas, Conselheiros 
Federais (BA, TO, MA, PR e RS) e Diretores Gerais 
e Administrativos das Caixas de Assistência dos 
Profissionais dos Creas.

A votação terá início às 8h e término às 19h, sem 
interrupção e observado o horário local. Os eleitores 
do grupo de risco terão horário preferencial para votar: 
das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30. Mesários e os fiscais 
estarão utilizando máscaras, protetores faciais e luvas 
durante todo o período em que estiverem no local de 
votação, desde a organização da sala até o fim da
apuração de votos.

Em Curitiba, a sede do 
Senge-PR, localizada na 
Rua Marechal Deodoro, 
630 - 22º andar - Conj. 
2201 - Centro Comercial 
Itália, receberá uma urna 
de votação. Para acessar 
o prédio é necessária 
a apresentação de 
documento oficial com foto 
na recepção, e o uso de 
máscara é obrigatório nas 
dependências do Sindicato.

CONSELHO PROFISSIONAL

Foto: Divulgação

CONHEÇA OS CANDIDATOS AQUI

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 06
Set/Out 2020
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ENTIDADES BUSCAM AGILIDADE PARA 
COMBATER NOTÍCIAS FALSAS NAS 
ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Diante do “novo normal”, a Assembleia Legislativa do 
Paraná promoveu uma audiência pública virtual com o 
tema “Eleições municipais no Brasil: o combate às fake 
news e manipulação das redes sociais”. Convocada pelos 
deputados estaduais Professor Lemos (PT) e Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) a pedido do Senge-PR, a discussão aconteceu 
em um momento de grande influência das redes sociais 
nas mobilizações da população e do uso de notícias falsas 
espalhadas por aplicativos para manipular o jogo político. 

Para os membros da audiência, a busca por eleições 
limpas passa principalmente pela agilidade em identificar, 
desmentir e punir as notícias falsas. Passa também por 
regular a atuação de plataformas como Youtube, Facebook, 
Twitter e WhatsApp e desmascarar os grupos organizados 
que espalham a desinformação.

Na audiência, o presidente do Senge-PR, Leandro 
Grassmann, destacou a importância de se realizar eleições 
limpas, seja no mundo virtual ou real. Por outro lado, 
ele ressaltou que o sindicato tem papel fundamental na 
definição de políticas públicas para os municípios, estados e 
país. “O sindicato tem papel de tentar auxiliar no combate 
das notícias inverídicas. Esse combate é de toda a sociedade, 
em nome da democracia”, incentiva.

ELEIÇÕES 2020

CLIQUE E CONFIRA COMO FOI A AUDIÊNCIA

Foco deve ser questionar as plataformas das redes sociais 
e grupos organizados que espalham desinformação
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15 DE NOVEMBRO
PRIMEIRO TURNO

29 DE NOVEMBRO
SEGUNDO TURNO

A pandemia de coronavírus mudou a rotina dos 
brasileiros e o calendário eleitoral. O processo será 

basicamente virtual, mas o voto será presencial.

CLIQUE AQUI E VEJA O 
CALENDÁRIO E AS REGRAS

O DADO

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-novas-datas-do-calendario-eleitoral-2020-em-03-07-2020/at_download/file


MÊS DA CICLOMOBILIDADE TEM MANUAL 
PARA ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS
Por Luiz Calhau, Mestre em Planejamento Urbano pela 
Universidade Federal do Paraná (2019). Especialista em 
Direito à Cidade e Gestão Urbana pela Universidade 
Positivo (2017)

Dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro, uma 
celebração-manifesto que começou na França, se espalhou 
pela Europa e veio parar no Brasil. O principal objetivo da 
data é alertar a população para o uso excessivo de carros 
nas cidades e quais são as alternativas para uma vida mais 
saudável e sustentável em termos de mobilidade. A data 
ganhou adeptos que expandiram as atividades para o mês 
inteiro, colocando setembro como mês da ciclomobilidade. 

Foi isso que levou a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu 
– CicloIguaçu, por exemplo, à lançar, no último dia 8 de 
setembro, o Manual de Infraestruturas Provisórias para 
Mobilidade Ativa, no contexto de aproveitar o espaço 
ocioso pela redução do uso de carro e ocupá-lo com 
estruturas provisórias para ciclomobilidade.

Neste mês celebramos a ciclomobilidade mostrando que 
é possível transformar as nossas cidades em locais mais 
humanos e sustentáveis. Viva a bicicleta, o verdadeiro 
veículo do futuro.

MOBILIDADE

Foto: Pexels
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Por Ágatha Branco, Engenheira Cartógrafa
e de Agrimensura 

Sempre que vou a um evento técnico minha primeira 
observação é: quantas mulheres estão participando 
tecnicamente do evento. Se existe uma premiação, 
quantas serão premiadas. Qual é a representatividade 
existente no evento. Quando chego para uma reunião em 
empresa privada ou pública, vejo quantas mulheres estão 
ali atuando tecnicamente, e se os cargos de diretoria e 
gerência são compostos por mulheres.

DIA INTERNACIONAL DA IGUALDADE 
DA MULHER: O QUE MAIS QUEREMOS?

ARTIGO

No dia 26 de agosto, foi comemorado o Dia 
Internacional da Igualdade da Mulher. A diretora do 
Senge-PR e coordenadora do Coletivo de Mulheres 
da entidade fez uma reflexão sobre as conquistas das 
mulheres até aqui, e sobre as lutas presentes e futuras

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 06
Set/Out 2020



Ter esse equilíbrio no ambiente corporativo é parte de uma 
conquista que deve ser preservada, e para isso é contínua 
a luta por direitos. Seja por licença maternidade, licença 
paternidade, igualdade de salários e de ocupação de cargos 
no mercado corporativo.

Nós mulheres vivemos uma construção constante para 
nos tornarmos seres sociais livres, cheias de amarras 
morais e emocionais, violências psicológicas baseadas em 
culpas que insistem em nos perseguir.

Uma culpa que é inerente, e embora algumas mulheres 
sejam criadas hoje para serem independentes, em alguns 
momentos elas se veem como responsáveis por muitas 
tarefas não planejadas e tão pouco desejadas, sem ter com 
quem dividir. Assim é no trabalho, assim é no meio social.

A pandemia colocou uma lupa na questão

Embora tenhamos obtido muitas conquistas, ainda 
seguimos com a culpa, seja ela do cuidar, do prover, 
do apoiar, e sim, a pandemia nos mostra isso de forma 
ampliada. Neste período que vivemos, além da já dupla 
jornada, muitas mulheres passaram a cuidar de alguém. 
Seja dos filhos em tempo integral, dos avós, dos pais ou de 
algum familiar próximo.

As mulheres agregaram mais demandas de trabalho 
sem remuneração durante a pandemia. As funções de 
professoras, organizadoras, cozinheiras, palestrantes. Essa 
última podemos dizer que é decorrente deste período de 
vida online, com a moda de “lives” sobre diversos temas. 
Uma outra característica do estar trabalhando em casa, 
“home office”, são infinitas reuniões online, que em muitos 
casos são após o “expediente”.

LEIA O ARTIGO 
COMPLETO AQUI
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Foto: Andre Thiago Chaves Aguiar

SANEPAR PRECISA REVER SUA POLÍTICA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Governança voltada para o lucro é
prejudicial à sociedade

O Governo do Paraná, a Agepar e a Sanepar suspenderam 
temporariamente o reajuste da tarifa de água. Mas não 
revogaram. Nem vão revogar. Em dezembro, é muito 
provável que a alta acima de 9% seja aplicada. Isso se seguir 
a cartilha adotada a partir de 2011. E não se trata de repor 
a inflação, o aumento de custos com funcionários ou até 
a mais recente estiagem. A política é voltada para gerar 
dividendos aos acionistas privados, que controlam 80% do 
capital total.

Para os funcionários da Sanepar, a alta constante dos lucros  
- a receita operacional bruta cresceu 4,5%, passando de 
R$1,18 bilhão no 2T19 para R$1,23 bilhão no 2T20 - pode 
parecer um reajuste maior na data-base e na divisão do 
PLR. Contudo, segundo o DIEESE, isso não é transferido aos 
funcionários da empresa. 

A Sanepar aumentou o valor pago pelos consumidores
em 111,25% entre 2012 e 2018. Por outro lado, foi

NEGOCIAÇÕES
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distribuído em dividendos o montante de cerca de R$ 
2,25 bilhões no período de 2011 a 2019. Já os próprios 
trabalhadores da Sanepar não tiveram seus salários 
reajustados de modo tão expressivo. O Salário Mínimo 
Nacional teve reajuste de 4,61%, enquanto que o Piso 
Regional do Paraná, no qual o próprio governo estadual é 
parte do processo negocial, teve reajustes que variaram de 
4,73% a 4,76%, a depender da faixa salarial.

Perde e ganha

Entre 2010 e 2019, a riqueza a ser distribuída pela 
Sanepar cresceu 255%, porém, os valores destinados aos 
trabalhadores cresceram apenas 159%. Por outro lado, 
os acionistas tiveram um aumento de 788% em seus 
recebimentos.

SANEPAR:

255%
Crescimento da 

riqueza

ACIONISTAS: 

788%
de aumento

FUNCIONÁRIOS: 

159%
de reajuste

“Em função desta política, as 
receitas bem como os lucros da 
empresa aumentaram de modo 
expressivo. Podemos concluir 
que existe na empresa um claro 
direcionamento da riqueza em 
favorecimento dos acionistas, em 
detrimento dos trabalhadores 
e da sociedade”, esclarece o 
economista Fabiano Camargo 
da Silva.

CONFIRA A 
COMPOSIÇÃO 
ACIONÁRIA DA 
SANEPAR
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http://ri.sanepar.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/


DECISÕES JUDICIAIS FAVORECEM
ENGENHEIROS E ENGENHEIRAS
Servidores do IAPAR têm direito à concessão da 
progressão funcional reconhecido 

Ação civil pública nº 0026095-82.2015.8.16.0014/PR

No dia 30 de julho de 2020, tornou-se definitiva a decisão 
que garante o direito dos engenheiros e engenheiras 
servidores do IAPAR à progressão de dois níveis 
funcionais, um referente à 30/06/2009 de uma referência 
salarial (imediatamente superior à referência em que 
o servidor estava enquadrado em 30/06/2009) e outro 
referente à 30/06/2012, de referência salarial subsequente 
a que se encontrava nesta data, com os devidos reflexos 
em relação à Lei 18.005/2014.

A resolução concede também aos engenheiros e 
engenheiras que contavam com cinco anos de efetivo 
exercício na carreira, classe e série de classes em 
30/06/2011, o direito à progressão por antiguidade desde 
30/06/2011, com os devidos reflexos em relação à Lei 
18.005/2014, e obriga o Estado do Paraná a realizar o 
pagamento das diferenças salariais referentes à progressão 
em 10/03/2010 e 30/06/2012, e à progressão por

JUDICIÁRIO

Foto: jessica45 / Pixabay

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 06
Set/Out 2020



antiguidade desde 30/06/2011 até fevereiro de 2012 (data 
da efetiva implantação do pagamento).

Servidores do Estado têm direito à conversão em pecúnia 
das licenças-prêmio não usufruídas e nem contadas em 
dobro para a aposentadoria reconhecido

Ação civil pública nº 0003983-12.2015.8.16.0179/PR

No dia 25 de junho deste ano, tornou-se definitiva a 
decisão que reconheceu o direito dos engenheiros e 
engenheiras servidores do Estado do Paraná, que já se 
aposentaram ou que vierem a se aposentar, a terem 
convertidas em pecúnia as licenças especiais adquiridas 
e não gozadas nem contadas em dobro para fins de 
aposentadoria.

Os engenheiros e engenheiras que se aposentaram a 
partir de 15/12/2010 ou que vierem a se aposentar podem 
requerer o cumprimento da decisão, para o recebimento 
dos valores referentes à conversão.

Senge-PR oferece assessoria jurídica
em diversas áreas

Representados pelo Senge-PR que se 
enquadrarem nestas ações devem entrar 
em contato com o Sindicato para marcar 
atendimento com a Assessoria Jurídica. 
Tem dúvidas sobre direito trabalhista, cível, 
previdenciário e administrativo? Você pode 
agendar um horário com nossos especialistas. 
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.
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ACOMPANHE A 
PROGRAMAÇÃO 
EM NOSSA PÁGINA

https://www.facebook.com/SengePR/


Políticos desrespeitam protocolos de 
segurança ao inaugurar obras em Foz do 

Iguaçu. Foto: Carolina Antunes/PR

FÓRUM DA LIBERDADE SINDICAL
CRIOU PROTOCOLO DE PROTEÇÃO AOS 
TRABALHADORES DURANTE A PANDEMIA

O Fórum de Liberdade Sindical, entidade que congrega 
centrais, sindicatos e o Ministério Público do Trabalho, 
auxiliado por médicos do trabalho, elaborou um protocolo 
para combater a pandemia. Em um momento em que 
as atividades presenciais cada vez mais retornam, as 
medidas listadas no “Protocolo de combate e contenção da 
propagação do vírus da Covid-19 no local de trabalho” se 
tornam fundamentais para restringir a contaminação.

Conheça algumas recomendações:

NOTIFICAÇÃO

Se o trabalhador manteve contato próximo 
com casos confirmados ou suspeitos de 
Covid-19, não deve regressar ao local de 
trabalho sem antes obter as orientações 
adequadas pelos serviços de saúde. 

SAÚDE DO TRABALHADOR

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 06
Set/Out 2020



DESLOCAMENTO

Sempre que possível, o veículo será usado 
individualmente. Quando for necessário 
compartilhar um veículo de passeio, no 
máximo duas pessoas podem viajar. Em van: 
3 pessoas, sendo nunca mais de uma pessoa 
por fila de assentos. No caso de ônibus 
da empresa, os passageiros desses ônibus 
devem cumprir as diretrizes sanitárias de 
distância mínima, com um assento ocupado 
por um passageiro e uma posição diagonal 
entre as filas de assentos. 

POSTO DE TRABALHO

O trabalho será distribuído para manter 
a distância de segurança (2 metros). Se a 
distância de segurança recomendada não 
puder ser mantida devido às características 
do trabalho a ser executado, o equipamento 
de proteção individual correspondente 
deverá ser utilizado. É recomendável 
eliminar as máquinas de café comuns nos 
escritórios.

PAUSAS E DESCANSOS

Aumentar a frequência de higienização de 
superfícies (mesas, cadeiras, maçanetas, 
superfícies do bufê, café e balcões) do 
estabelecimento bem como os procedimentos 
de higiene da cozinha e do(s) banheiro(s). 
Nas áreas de alimentação e descanso, 
recomenda-se eliminar os bebedouros de 
água que requerem aproximação da boca e 
eliminar os cafés comuns. 
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SAÍDA DO POSTO DE TRABALHO 

Recomenda-se que cada trabalhador 
desinfete seus equipamentos, máquinas
ou ferramentas em profundidade no início
e no final do dia.

ACESSO DE FORNECEDORES EXTERNOS

A empresa cliente é obrigada a fornecer à 
empresa contratada informações completas 
sobre o conteúdo do protocolo corporativo 
e deve garantir que os trabalhadores 
da mesma empresa ou de empresas 
terceirizadas que operam em qualquer 
capacidade dentro do perímetro da empresa 
cumpram totalmente suas disposições. 

No caso de trabalhadores empregados por 
empresas terceirizadas que operam no 
mesmo local de produção (por exemplo, 
trabalhadores de manutenção, fornecedores, 
trabalhadores de limpeza ou guardas de 
segurança) que apresentam resultados 
positivos para o Covid-19, o contratado deve 
informar imediatamente o cliente e ambos 
devem colaborar com a autoridade sanitária, 
fornecendo elementos úteis para
identificar contatos próximos e providenciar 
o auxílio no atendimento do trabalhador.

CLIQUE AQUI E CONFIRA
O PROTOCOLO
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https://porem.net/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-F%c3%b3rum-Combate-e-Conten%c3%a7%c3%a3o-da-Covid-02072020.pdf


PEC adota regras diferentes para magistrados, 
parlamentares e militares. Foto: Fellipe Sampaio SCO/STF

REFORMA ADMINISTRATIVA AMPLIA 
DESIGUALDADES E MANTÉM PRIVILEGIADOS
Estão vendendo para a população - assim como fizeram 
na reformas trabalhistas e da previdência - que a Reforma 
Administrativa trará a solução para os problemas fiscais 
dos estados, municípios e da União. Só que essa versão 
não mostra que a PEC 32/2020 acentua a desigualdade 
e mantém os benefícios dos privilegiados. Assim como a 
população, a maioria do funcionalismo público - aquele que 
atende na ponta - será afetada pelas medidas, enquanto que 
o judiciários e a elite dos servidores pouco será impactada.

É o que mostra o Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (DIAP), que produziu um quadro comparativo 
sobre o texto. O DIEESE também observou perda de direitos 
dos atuais servidores. Uma análise detalhada foi feita pelo 
economista Cid Cordeiro e pelo advogado especialista 
em previdência, Ludimar Rafanhim. Você pode assistir a 
transmissão e ler os pareceres nos links abaixo.

MULTIMÍDIA

Assista

Palestra com 
economista Cid 
Cordeiro e do advogado 
Ludimar Rafanhim

Leia

DIEESE: Reforma Administrativa do Governo Bolsonaro

DIAP: PEC 32/2020: Análise da Reforma Administrativa

DIAP: Reforma Administrativa: o ciclo laboral no setor 
público. Seleção, capacitação e progressão
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https://www.diap.org.br/images/stories/analise_reforma_administrativa_pec32.pdf
https://www.diap.org.br/images/stories/analise_reforma_administrativa_pec32.pdf
https://www.facebook.com/forumservidorespr/videos/1223550214644765 
https://www.facebook.com/forumservidorespr/videos/1223550214644765 
https://www.facebook.com/forumservidorespr/videos/1223550214644765 
https://www.facebook.com/forumservidorespr/videos/1223550214644765 
https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2020/sinteseEspecialReformaAdministrativa.pdf
https://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/90007-pec-32-2020-analise-juridica-da-reforma-administrativa
https://www.diap.org.br/images/stories/2020_07_07_Caderno_2_V5_compressed.pdf
https://www.diap.org.br/images/stories/2020_07_07_Caderno_2_V5_compressed.pdf


SENGE-PR RECOMENDA

E se após a morte de centenas - talvez milhares - de ratos 
nas ruas da cidade, as pessoas começassem a adoecer de 
causa desconhecida com uma enfermidade praticamente 
fatal devido a um tratamento inadequado, a opção do 
poder público deveria ser lidar com a situação como se 
fosse de menor gravidade, quiçá uma gripezinha, ou 
imediatamente tomar medidas mais rígidas de isolamento 
das pessoas tanto contaminadas quanto saudáveis com o 
objetivo de inibir o contágio, embora não se saiba como 
ocorre a transmissão?

Feita a segunda escolha, e se os meses progredissem, o soro 
do tratamento não surtisse efeito, as pessoas passassem 
a ficar angustiadas e o comércio pressionasse pela 
reabertura, a opção seria seguir a ciência ou esperar que, 
por milagre, a pandemia fosse embora pela mesma porta 
que entrou?

Essa descrição não é do Covid-19, 
que assola o mundo, mas de “A 
Peste”, livro de Albert Camus, que 
ressurgiu no contexto atual enquanto 
as pessoas não sabem se voltam ao 
trabalho presencial ou assistem a 
próxima live. Spoiler: a realidade é 
mais complexa que a literatura. 

Ficha Técnica

A Peste
Albert Camus
Editora Record
288 páginas

XÔ, PESTE
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Damon Lindelof, HBO Go

Baseado na história em 
quadrinhos homônima, 
Watchmen é um seriado 
norte-americano 
ambientado no ano de 
2019 de uma realidade 
paralela, em que a Terra 
vive sob constante ameaça 
de ataques de seres 
interdimensionais.
É protagonizado por 
Angela Abar (Regina 
King), uma detetive de 
polícia na cidade de Tulsa 
(EUA), onde os policiais 
usam máscaras para esconder suas identidades. Angela 
é conhecida como Sister Night, e utiliza uma fantasia de 
freira. Através da história Angela, Watchmen explora 
temas como racismo, violência policial, e o histórico de 
conflitos e tensões raciais dos Estados Unidos.

WATCHMEN

Foto: Divulgação

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

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

https://www.hbobrasil.com/br/series/featured/watchmen

