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2020: DOS OBSTÁCULOS À INOVAÇÃO

Provavelmente 2020 é um ano que não acabará, como 
tantos outros. A pandemia de Covid-19 impôs à sociedade 
novas formas de se organizar no trabalho, na vida pessoal 
e no lazer. A engenharia e o Senge-PR não ficaram de 
fora. Esta edição traz uma reflexão sobre o ano, mudanças, 
adaptações e como o sindicato está presente e sempre 
buscando a inovação. Pág 2 e 3

DIREITO NA TELA
Transmissões ao vivo 
debateram os direitos dos 
engenheiros na hora de 
se aposentar. Pág 19 a 21

NEGOCIAÇÕES
E NEGÓCIOS 
Copel, Itaipu,
Sanepar e eleições. 
Pág 5, 7, 10, 11 e 15
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http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-dos-engenheiros-presente-e-inovacao/
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PRECISAMOS ESTAR PRESENTES
Estamos cada vez mais presentes em um mundo 
hiperconectado. Mas essa presença virtual nos coloca 
distantes da realidade, alienados sobre o que queremos, 
como evoluir e como projetar para que isso aconteça. 2020 
se encerra prometendo deixar presente seus efeitos em 
2021. Lições que podemos não ter aprendido e apreendido, 
como estar distantes fisicamente nos torna próximos na 
solidariedade, estarmos longe corporalmente aproxima 
nossas afinidades.

O Senge-PR quer estar presente na vida e nos direitos 
dos engenheiros e da sociedade, mesmo que desenvolva 
suas atividades de forma remota. Afinal, o que nos une 
são os ideais de uma sociedade próspera, que se aproxime 
de concepções inovadoras no campo, na cidade e no meio 
ambiente. Até para que possamos, de vez em quando, dar 
um tempo, desligar, desconectar.

É preciso combater o vírus. Mas antes da Covid-19, 
o combate começa pelo vírus da anticiência, do 
anticonhecimento, do politicamente incorreto, da 
falsa soberania que vigora em nossa sociedade. Neste 
enfrentamento, o Senge-PR está presente. 

EDITORIAL
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SINDICATO REFORÇA ATIVIDADE
VIRTUAL PARA ATENDER ASSOCIADOS
O momento de pandemia nos colocou diante de muitas 
incertezas e de novos desafios. O principal deles foi de como 
manter contato com as pessoas mesmo a distância. Como 
representar a classe da engenharia sem poder encontrar 
engenheiros e engenheiras presencialmente?

O Senge-PR encarou esse desafio levando em consideração 
recomendações de autoridades de saúde e a valorização da 
vida humana. A entidade adotou modelos de atendimento de 
acordo com os protocolos de prevenção. Com isso, manteve 
o serviço prestado aos associados e também não sócios, 
enfatizando mecanismos cada vez mais usado por todos nós.

Reforçamos nosso atendimento virtual, mantendo a 
qualidade do serviço e o nosso foco na busca de direitos 
e conquistas para a engenharia paranaense e brasileira. 
Confira um pouco desse trabalho.

ATENDIMENTO
JURÍDICO

• Por telefone
• Por vídeo chamada
• Por e-mail

ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO

• Plano de Saúde
• Filiação
• Convênios

AÇÃO SINDICAL

• Assembleias e 
   votações virtuais
• Reuniões
• Informação

SENGE PRESENTE
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SAIBA MAIS AQUI

http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-pr-sempre-presente/


JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 08
Dezembro 2020

SENGE-PR ENTRA EM RECESSO NA
SEGUNDA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO
Entidade retomará atividades a partir de 13 de janeiro

FÉRIAS

O Senge-PR entrará em recesso a partir da segunda-feira, 
21 de dezembro. Os escritórios da sede e das regionais do 
Sindicato retomarão as atividades no dia 13 de janeiro. Por 
enquanto não há previsão de que esta retomada inclua o 
retorno das atividades presenciais da entidade, que até o 
momento opera exclusivamente em regime remoto devido
à pandemia de Covid-19.

Durante a pandemia o Senge-PR sempre esteve presente
no dia a dia dos trabalhadores, atendendo por e-mail, 
telefone, WhatsApp e videoconferência. A realização de 
assembleias e votações também passou a ser online, além 
de termos propostos ações de conscientização e até mesmo 
jurídicas para garantir a saúde dos nossos representados.
Se você precisa de auxílio, a entidade está sempre disponível 
para atendê-lo.

Os diretores e funcionários do Senge-PR desejam a você 
e a sua família boas festas de fim de ano e votos de um 
2021 cheio de sucessos e alegrias. Que as realizações que 
estão por vir sejam maiores que as conquistas que 2020 
nos reservou. E que continuemos firmes e unidos na 
caminhada pela construção de um mundo mais justo.

Para 2021, reafirmamos o nosso compromisso 
com a valorização profissional, a defesa
da engenharia e de políticas públicas 
voltadas à melhoria da nossa sociedade.

Cuide-se, e cuide dos seus.
Nos vemos em 2021!



Imagem: Manoel Ramires

APÓS NEGOCIAÇÕES TENSAS, 
COPELIANOS ACEITAM ACT 2020/222
Três propostas foram colocadas em votação;
ACT tem validade de dois anos

Este foi um ano conturbado para as negociações trabalhistas. 
A crise financeira somada à pandemia dificultou o diálogo 
entre Sindicatos e empregadores. Apesar do complicado 
cenário, o Senge-PR trabalhou incansavelmente para reduzir 
as perdas dos seus representados.

Um exemplo é o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
conquistado para os trabalhadores da Copel. A formação 
e a unificação da pauta de reivindicações aconteceram em 
agosto. Com a pauta em mãos, a Copel agendou a primeira 
rodada de negociações, que culminou em uma proposta 
levada para votação em Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) em setembro. Foram votadas as propostas para o 
ACT e para a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 
da empresa. Enquanto a PLR foi aceita com 2.341 votos 
positivos e 1.534 votos negativos, o ACT foi rejeitado com 
2.943 votos negativos contra 1.009 votos positivos.

Ainda em setembro as negociações foram retomadas e a 
Companhia apresentou uma segunda proposta no final 

COPEL
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daquele mês. No início de outubro esta proposta também foi 
rejeitada, com 2.360 trabalhadores votando não, contra 1.715 
votos positivos. No final de outubro a empresa concordou 
com uma inédita terceira rodada de negociações.

A terceira – e final – proposta para o ACT foi aprovada pelos 
copelianos no início de novembro, com 2.452 trabalhadores 
concordando com o Acordo e 1.446 rejeitando a proposta.
Em virtude da pandemia, as negociações, assembleias 
e votações aconteceram de forma virtual, com 
transmissão pelas redes sociais e voto eletrônico. No 
entanto, a participação dos trabalhadores ficou abaixo da 
expectativa do Senge-PR e dos demais Sindicatos, com um 
comparecimento menor do que o visto na campanha salarial 
de 2019.

O novo ACT tem validade até 2022 e prevê a manutenção de 
100% do ACT de 2019, com reajuste dos salários e benefícios 
em 100% do INPC (exceto auxílio creche – congelado 
em função de disputa judicial) e abono salarial de 0,5 
remuneração + R$ 4.850,00 em 2020 e 0,3 remuneração
+ R$ 4.200,00 em 2021.
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LEIA AQUI A MINUTA
DA PLR 2021/2022 

LEIA AQUI A MINUTA 
DO ACT APROVADO 

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Minuta-ACT-PLR-Exerc%C3%ADcios-2021-e-2022-1.pdf
http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Minuta-ACT-2020_2022-SENGE.pdf
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TRT PUBLICA DECISÃO SOBRE VALE-
ALIMENTAÇÃO PARA COPELIANOS EM 
AÇÃO VENCIDA PELO SENGE-PR

Os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho 
da 9ª Região publicaram o Acórdão que trata do auxílio 
alimentação dos engenheiros da Copel. O Senge-PR entrou 
com ação cobrando a incorporação do vale-alimentação 
aos vencimentos. A Justiça havia reconhecido que os 
trabalhadores têm direito adquirido, uma vez que a empresa 
pagava o vale em pecúnia até 1996. A decisão foi proferida 
em 24 de novembro de 2019 em primeira instância e o 
recurso da Copel foi recusado unanimemente.

No acórdão, publicado no dia 17 de novembro, foi mantida 
integralmente a sentença de primeiro grau. O Departamento 
Jurídico do Senge-PR ainda obteve êxito em Recurso 
Ordinário para que fosse declarada a competência da Justiça 
do Trabalho para que eventuais diferenças de contribuições 
em favor da Fundação COPEL sejam retidas. Essa decisão 
representa diferenças na base de cálculo de benefícios pagos 
pela Fundação.

A liberação dos recursos ainda leva um tempo. O 
Departamento Jurídico do Senge-PR explica que o 
pagamento ocorre após um perito fazer os cálculos de 1996 
até 2015 para atualizar os valores perdidos. O pagamento 
é individualizado e pode variar entre os engenheiros. 
Terá direito ao ressarcimento somente os copelianos que 
recebiam o vale-alimentação em dinheiro.

JURÍDICO

As empresas do Grupo da COPEL são
obrigadas a incorporar os valores pagos a
título de auxílio alimentação

CONFIRA O ACÓRDÃO SOBRE O VALE 
ALIMENTAÇÃO DA COPEL

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Ac%25C3%25B3rd%25C3%25A3o-Copel-Auxilio-Alimenta%25C3%25A7%25C3%25A3o.pdf
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A FRASE

    Eu posso ser a primeira 

mulher neste cargo, mas 

não serei a última.

“ “

– Kamala Harris, vice-presidente 
eleita dos Estados Unidos

Imagem: AFP
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CONFIRA A PÁGINA DO 
COLETIVO DE MULHERES 
NO INSTAGRAM

https://instagram.com/coletivo_sengepr
https://instagram.com/coletivo_sengepr


Imagem: Nilton Rolin/Itaipu
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EM VIDEOCONFERÊNCIA, ENGENHEIROS 
DE FOZ APROVAM PROPOSTA DA ITAIPU
Os profissionais de Engenharia, Agronomia e Ciências 
Georreferenciadas aprovaram o Acordo Coletivo de 
Trabalho para o período 01/11/2020 a 31/10/2021 proposto 
pela Itaipu. A deliberação aconteceu por videoconferência 
devido às medidas de proteção por conta do coronavírus e 
contou com a participação de 170 pessoas.

A aprovação se deu com base na segunda proposta 
realizada pela Itaipu. “Somente no período vespertino do 
segundo e último dia dessa rodada de negociações, a Itaipu 
apresentou sua nova proposta”, registra a ata.

A proposta foi aprovada por 112 contra 56 pela rejeição e 
um participante presente não votou.

NEGOCIAÇÕES

A votação virtual seguiu processo transparente 
e inclusivo. Imagem: Reprodução
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SANEPAR DEVE REAJUSTAR TARIFA DE 
PRESENTE DE NATAL PARA ACIONISTAS

Após a privatização da Copel Telecom, os acionistas do 
mercado financeiro esperam pelo reajuste de 9,6299% 
da tarifa de água como presente de Natal da Sanepar, 
controlada pelo governador Ratinho Junior (PSD). Pelo 
menos é o que indica relatório da corretora Planner do 
último dia 18 de novembro ao apontar a compra de ações da 
empresa de saneamento. A Sanepar registrou lucro maior 
do que no ano passado, mesmo com a Agepar tendo adiado 
o reajuste que ocorreria em maio por conta da pandemia e 
suspenso a sua aplicação em outubro devido a pressão da 
sociedade. O lucro consta no Relatório de Resultados do 
terceiro trimestre de 2020 e que serviu como parâmetro 
para a corretora projetar um lucro maior em 2021.

A expectativa foi criada pelo Diretor Financeiro e de
Relação com Investidores da Sanepar, Abel Demétrio.

NEGÓCIOS

Mercado reclama do baixo lucro e pede reposição
do índice suspenso em 2021
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No relatório, a Sanepar destacou impactos financeiros com 
pessoal e programa de demissões: “a Companhia obteve um 
lucro líquido de R$164,6 milhões no 3T20, 32,4% abaixo do 
resultado líquido de R$243,6 milhões registrado no 3T19 
devido ao impacto do crescimento de 10,3% dos custos 
e despesas operacionais, principalmente em função do 
Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI”.

“Diante do reajuste de 9,62%, houve a solicitação 
de mediação por parte do governo do estado à 
Agepar. Após isso, o período de mediação. A gente 
acredita que mais tardar em dezembro se tenha 
uma evolução sobre esse tema. A gente evoluiu 
bastante”, deu pistas sobre o reajuste, Demétrio.

Imagem: Ike Stahlke/Sanepar



JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 08
Dezembro 2020

ÓRGÃOS DO GOVERNO DO PARANÁ
DESCUMPREM DECISÃO JUDICIAL E EXPÕEM 
GRUPOS DE RISCO À CONTAMINAÇÃO
Senge-PR vai acionar Ministério Público do Paraná
e do Trabalho contra condições degradantes

COVID-19

O Estado do Paraná e a Prefeitura de Curitiba adotaram 
a tática ‘cloroquiners’ da “contaminação de rebanho” em 
novembro e começo de dezembro. Somente essa pode ser a 
explicação para que órgãos da administração pública como 
a Adapar e o Iapar descumpram decisão judicial há mais 
de um mês sobre a manutenção de trabalhadores do grupo 
de risco em trabalho remoto. A situação se torna ainda 
mais grave pelo fato de que muitos desses profissionais 
estão exercendo suas atividades presenciais em locais sem 
água por conta do rodízio de 36 horas que atinge a Região 
Metropolitana de Curitiba. O Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Paraná (Senge-PR) vai denunciar essas situações 
ao Ministério Público do Paraná (MP-PR) e ao Ministério 
Público do Trabalho (MPT).

Chegou ao sindicato uma denúncia de que o Iapar 
simplesmente ignora os protocolos de saúde para evitar a 
contaminação. Na Adapar, os funcionários estão sem água e 
sem condições de higiene adequadas. “Com Covid comendo 
solto, governador e Secretaria de Agricultura não estão 
nem aí para o servidor. E, pior, estamos em racionamento 
de água. Ficamos às vezes sem água e temos que continuar, 
com 2 baldes no banheiro”, declara um profissional cuja
identidade será mantida em sigilo.

CONFIRA AQUI ESSA 
NOTÍCIA COMPLETA

http://www.senge-pr.org.br/noticia/orgaos-do-governo-do-parana-descumprem-decisao-judicial-e-expoe-grupos-de-risco-a-contaminacao/
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SENGE-PR RECOMENDA

Craig Mazin, HBO

CHERNOBYL

“Qual é o custo da mentira?” 
é a pergunta que norteia 
esta aclamada minissérie, 
vencedora do Emmy nas 
categorias de “Melhor 
Minissérie”, “Melhor Direção” 
e “Melhor Roteiro”. Chernobyl 
dramatiza os acontecimentos 
que antecederam e sucederam 
o maior acidente nuclear da 
História da Humanidade, 
acompanhando os esforços de 
Valery Legasov (Jared Harris), 
Boris Shcherbina (Stellan 
Skarsgård) e Ulana Khomyuk 
(Emily Watson) para conter as 
consequências desta catástrofe 
e descobrir como o Reator 4 da 
Usina Nuclear de Chernobyl 
explodiu. A minissérie é 
inspirada no livro Vozes De 
Tchernóbil - A História Oral do 
Desastre Nuclear, de Svetlana 
Alexijevich.

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/series/detail/chernobyl---parte-01/14789/ttl727646


Imagem: Divulgação/Crea-PR

SENGE-PR REALIZA ELEIÇÃO PARA
CONSELHEIROS DA ENTIDADE NAS 
CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PR
Respeitando os protocolos de proteção contra
o novo coronavírus, neste ano o processo todo 
acontecerá virtualmente

De 23 de novembro a 04 de dezembro estiveram abertas as 
inscrições de chapas para concorrer às vagas de conselheiros 
do Senge-PR nas Câmaras Especializadas do Crea-PR.

Neste ano as eleições preencherão três vagas para a
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, uma vaga 
para a Câmara Especializada de Engenharia Civil e duas 
vagas para a Câmara Especializada de Agronomia.

Respeitando os protocolos de proteção contra o novo 
coronavírus, as inscrições foram realizadas exclusivamente 
por e-mail. A votação acontecerá no dia 08 de dezembro, 
durante a segunda etapa da Assembleia Geral Ordinária
do Sindicato.

PARTICIPAÇÃO
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LEIA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
COMPLETO AQUI 

http://www.senge-pr.org.br/noticia/participe-da-eleicao-de-conselheiro-do-senge-pr-nas-camaras-especializadas-do-crea-pr-2/
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No Estado do Paraná, o número de 
trabalhadores aumentou 87,89% no 
período de 2003 a 2019, passando 
de 8.285 em 2003 para 15.567 
trabalhadores em 2019. A queda 
na quantidade começou a partir de 
2014, sendo de 9% até 2018.

Engenheiro civil (23,0%)
Engenheiro agrônomo (17,7%)
Engenheiro de produção (9,8%)

81% homens
19% mulheres

Administração pública (15,6%)
Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (4,3%)
Construção de edifícios (4,2%)

Serviços combinados 
de escritório e apoio 

administrativo (4,1%)

SETORES

GÊNERO

EMPREGOS

2003 2019

PERFIL DOS ENGENHEIROS NO PARANÁ
O DADO

8.285

15.567



Imagem: Marcos Corrêa/PR

A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO
EM PERÍODOS DE IDEIAS E
COMPORTAMENTOS EXTREMOS
Por Fernando N. Patrício

Os últimos anos da humanidade, da sociedade e da política 
brasileira ou mundial foram marcados pelo confronto 
entre lados extremos. As redes sociais, as fake news e a 
falta de filtros por parte dos veículos de comunicação deu 
visibilidade e abrangência para discursos e ações violentas.

Por outro lado, lentamente, a sociedade vem buscando 
amenizar as polarizações políticas, econômicas, religiosas 
e sociais. Diferentemente de não se ater aos problemas, a 
Comunicação Não Violenta pode se destacar neste papel 
de mediação entre indivíduos e instituições. É para essa 
temática que o engenheiro Fernando N. Patrício propõe dar 
mais visibilidade. Para soluções que não buscam a verdade 
soberana, mas a construção baseada no amor, respeito, 
compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com o 
próximo. A questão é como utilizar-se dessas “ferramentas” 
para o interesse público e coletivo.

ARTIGO
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LEIA O ARTIGO COMPLETO AQUI

 http://www.senge-pr.org.br/noticia/a-importancia-do-dialogo-em-periodos-de-ideias-e-comportamentos-extremos/
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SENGE-PR RECOMENDA

COMO CONVERSAR COM UM FASCISTA: 
Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro

Recomendado pelo Eng. Agr. Orlando Lisboa de Almeida

Quando do lançamento deste livro, a autora esteve fazendo 
palestra na Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 
Curitiba e tive a oportunidade de estar presente no local 
com casa cheia. Ao ler o livro recentemente, noto que 
cresceu a atualidade das colocações da autora, até pelo 
recrudescimento do autoritarismo no Governo e na 
sociedade em geral.

Ela vai explicando como se dá a comunicação entre as 
pessoas e as formas destas e das instituições agirem tanto 
no sentido de nos aproximarmos, quando no sentido de nos 
isolarmos, sempre com reflexos na cidadania. São explicadas 
as mazelas da vida em sociedade, com importante lastro 
teórico, permitindo ao
leitor captar o
entendimento sobre
o que nos oprime, nos
isola e nos deprime.

Compreender o que nos
afeta já traz um alento e
pistas para um pensar e
agir com mais
independência e leveza
e de forma cidadã. “Vale
a pena se a alma não é
pequena”, como dizia
o poeta.

Márcia Tiburi. 195 páginas. Editora Record



ENGENHEIROS AGRÔNOMOS
TÊM QUE REQUISITAR NA JUSTIÇA
APOSENTADORIA ESPECIAL
Profissionais lidam com problemas no enquadramento 
e desconfiança do INSS

Atualmente, os engenheiros agrônomos estão entre os 
principais profissionais - na engenharia - expostos a 
agentes nocivos. Principalmente por conta do crescimento 
e projeção do agronegócio aliado a liberação massiva de 
agrotóxicos. Para se ter uma ideia, 118 produtos novos 
foram aprovados durante a pandemia com alegação de 
que é um serviço essencial. Mesmo assim, os engenheiros 
agrônomos não têm direito à aposentadoria especial 
por conta da legislação. A situação se agrava quando as 
mudanças das leis transferiram para os profissionais 
a responsabilidade de comprovar o risco, o que leva 
esses trabalhadores a recorrer ao judiciário para obter o 
benefício. Esse foi o tema do Episódio número 6 da série 
Direito na Tela.

APOSENTADORIA ESPECIAL
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O primeiro entrave é o correto enquadramento dos 
engenheiros agrônomos. Após isso, é preciso enfrentar
a “desconfiança” do INSS de que a categoria não é
exposta a agentes nocivos.

O programa ainda debateu sobre como engenheiros 
autônomos podem solicitar e comprovar, via PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário), que estão sendo expostos 
a agentes nocivos e, portanto, têm o direito a pleitear 
aposentadoria especial.
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VEJA AQUI A APRESENTAÇÃO 
“O CASO DA ENGENHARIA 

AGRÔNOMA”

ASSISTA O EPISÓDIO NÚMERO 
6 DE DIREITO NA TELA

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/11/O-caso-da-engenharia-agr%25C3%25B4noma.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=440029167397409&ref=watch_permalink
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ENGENHEIROS PRECISAM
COMPROVAR EXPOSIÇÃO A AGENTES
NOCIVOS PARA TEREM DIREITO À
APOSENTADORIA ESPECIAL
O Episódio 5 da Série Direito na Tela abordou as mudanças 
na Reforma da Previdência que alteraram regras para se 
adquirir aposentadoria especial para os segurados que 
estão expostos a agentes nocivos ou insalubridade.

Antes, a diminuição do tempo de trabalho por conta da 
exposição era praticamente certa. Agora, o engenheiro é 
obrigado a comprovar os riscos que corre no exercício da 
profissão. A conversa com transmissão nas redes sociais 
do Senge-PR abordou que provas devem ser reunidas, 
as possibilidades de aposentadoria e o que fazer caso a 
empresa registre um engenheiro com uma nomenclatura 
que não entre na lista de risco ou se negue a fornecer 
informações sobre o descritivo de função.

“Bastava que o segurado comprovasse o 
exercício de um ofício que lhe colocasse 
em condição insalubre, perigosa, penosa 

ou, então, em exposição aos agentes 
considerados nocivos. Posteriormente se 

passou a exigir do segurado a comprovação 
da efetiva sujeição por meio de formulário 

embasado em laudo técnico”

DIREITO NA TELA

VEJA MAIS

https://bit.ly/35Nipcm
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SENGE-PR RECOMENDA

“SE PODES OLHAR, VÊ. SE PODES VER, 
REPARA”. LIVRO DOS CONSELHOS.

Se a pandemia de coronavírus lhe deu mais tempo para 
ler, estacione nesta dica: “O ensaio sobre a cegueira”, do 
português Nobel de Literatura, José Saramago, e veja que 
pandemias, cegueiras coletivas e muita gente vendo onde 
nada há existem a um bom tempo. De repente, ao se deparar 
ou revisitar o estilo único de narrativa de Saramago, como 
se fosse um carro desgovernado, você vai ver que existem 
linhas traçadas bem diante de sua imaginação e que elas lhe 
levam a rumos de lucidez. Então pare, olhe para dentro de si, 
ajuste o seu GPS e siga de olhos e mente aberta.

Ensaio sobre a cegueira, José Saramago. 312 páginas.
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11 DE DEZEMBRO – DIA DO ENGENHEIRO

A pandemia de coronavírus colocou obstáculos na 
relação das pessoas e também das entidades com seus 
representados. A impossibilidade do debate presencial
fez com que entidades e organizações se adaptassem e 
adotassem novos mecanismos para se comunicar entre
si e com os seus representados.

Por isso, o Sindicato criou o Senge Inovação: um programa 
de entrevistas que será transmitido pelas redes sociais 
da entidade em parceria com a TV Profissão. A ideia é 
conversar com engenheiros ou formadores de opinião 
ligados à engenharia e a inovação que tenham por objetivo 
melhorar a vida em sociedade. 

As transmissões marcam o Dia do Engenheiro e Engenheira, 
em 11 de dezembro. Confira a programação e lembre-se, se 
perder algum programa, é só assistir no nosso Facebook. 

INOVAÇÃO

Senge traz quatro entrevistas sobre 
inovação na engenharia

https://www.facebook.com/SengePR/
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• 7 de dezembro
Utilização de drones na geotecnologias - 
monitoramento e mapeamento
Taciana Achcar Malheiros Vannucci – 
Engenheira Cartógrafa

• 8 de dezembro
Saneamento ecológico: geração de subprodutos 
aproveitáveis - gás, biofertilizante
Luciana Mueller – Engenheira Ambiental, 
mestra em Engenharia Civil na área de 
saneamento e recursos hídricos pela UTFPR.

• 9 de dezembro
O futuro da Energia Solar, desafios e riscos. 
O mercado, onde ele está se expandindo  e a 
importância de contratar seguro.
Mauro Filho – Especialista em seguro solar
César Augusto Marcos – CEO e fundador da 
Domínio Solar

• 10 de dezembro
O uso de Start up e Hackathon no 
enfrentamento da pandemia – A educação
a serviço da sociedade
Frank Toshioka – Engenheiro Eletricista e 
membro conselheiro na Câmara do CREA-PR 
na modalidade Elétrica (CEEE)

SENGE INOVAÇÃO


