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ATENDIMENTO JURÍDICO

Senge-PR conquistou R$ 131 
milhões em indenizações 
para os engenheiros
O Senge-PR conseguiu uma marca histórica em favor dos 
engenheiros associados. Ao longo de 2020, a entidade 
conseguiu reverter R$ 131 milhões em indenizações 
para os profissionais. Isso é resultado da atuação do 
Departamento Jurídico da entidade, que ao longo dos anos 
vem acionando a Justiça para garantir direitos e corrigir 
irregularidades. Pág 5

LUTO
O Sindicato lamenta 
duas grandes perdas na 
engenharia paranaense. 
Soares e Genildo Pequeno 
nos deixam com suas 
histórias aguerridas em 
defesa da categoria e do 
sindicalismo. Pág 11

CONGRESSO 
NACIONAL
Projeto de Lei quer 
impedir o uso de 
termos como “analista” 
na contratação de 
engenheiros. Pág 19

Edifício do STF. Foto: Arquivo STF

http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-do-engenheiro-acao-milionaria-e-o-trabalho-nao-para/
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EDITORIAL

Salário Mínimo Profissional 
completa 55 anos

Confira quais são os valores e os direitos na engenharia

O Salário Mínimo Profissional da Engenharia completou, 
em 22 de abril de 2021, 55 anos de vigência. Ele é um 
importante instrumento de valorização da engenharia 
brasileira.

Confira informações do presidente do Senge-PR, Leandro 
Grassmann:

     O Salário Mínimo Profissional foi transformado em Lei 
pelo deputado federal e advogado Almino Affonso em 22 
de abril de 1966. É a Lei 4.950-A / 66, fruto de intensos 
debates entre as entidades de engenharia e demais 
profissionais. Ela diz respeito aos seguintes profissionais: 
engenheiros, arquitetos, agrônomos, químicos e médicos 
veterinários.

     Atualmente, são pagos R$ 6.600,00 por seis horas e 
R$ 9.350,00 por oito horas. Jornadas diferentes devem 
se adequar ao valor. A Lei não prevê piso para jornadas 
inferiores a seis horas. No entanto, entende-se que o piso 
previsto pela Lei é para jornadas de trabalho de até seis 
horas.

     É válido para todas as empresas privadas e, inclusive, 
todas as repartições públicas que empreguem os 
profissionais pelo regime da CLT.

     Para além do Ministério do Trabalho e do Emprego 
(MTE), cabe aos CREAs (Conselhos Regionais de 
Engenharia e Arquitetura) fiscalizarem o cumprimento 
do Salário Mínimo Profissional.
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SAIBA MAIS NO 
NOSSO INSTAGRAM

     Cabem aos Sindicatos e suas respectivas Federações 
as tarefas de conscientização dos trabalhadores acerca de 
seus direitos; a defesa de melhores condições de trabalho 
e de remuneração dos profissionais; e a fiscalização das 
conquistas.

https://www.instagram.com/p/CN-mBUOlfgH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CN-mBUOlfgH/?utm_source=ig_web_copy_link 


JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 10
Maio 2021

A FRASE      INOVAR

   Se, a princípio, a ideia não 
é absurda, então não há 

esperança para ela
“ “

– Albert Einstein

Foto: Pixabay
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INDENIZAÇÕES

Senge-PR garantiu R$ 131 
milhões em ações judiciais

Mais de 500 profissionais foram beneficiados

Os valores recebidos pelos engenheiros foram 34 vezes 
maiores, em comparação ao ano de 2019. Isso ocorreu 
devido ao acordo realizado na ação 658 de Itaipu, ajuizada 
em 1999, que representou um montante de R$ 121.490.520, 
distribuído entre 188 engenheiros.

Houve um aumento significativo no número de 
engenheiros que receberam ações, comparando-se a 
2019. Além da ação da Itaipu, duas ações coletivas da 
Sanepar foram importantes para alcançar mais de 500 
engenheiros beneficiados com demandas judiciais.

Atuação jurídica

O trabalho ainda deve render frutos e direitos à 
classe. Mesmo com a pandemia, o Sindicato realizou 
49 atendimentos trabalhistas e 88 atendimentos 
previdenciários e ainda tem diversas ações ganhas que 
serão revertidas em indenizações.

Foto: Divulgação

http://www.senge-pr.org.br/noticia/por-videoconferencia-engenheiros-de-itaipu-debatem-acao-de-periculosidade/
http://www.senge-pr.org.br/noticia/por-videoconferencia-engenheiros-de-itaipu-debatem-acao-de-periculosidade/
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• Aplicação de 
reajuste salarial

• Concessão de 
gratificações

• Concessão de 
progressão

• Percentual 
de honorários  
advocatícios

• Dúvidas sobre as 
regras do Programa 
Emergencial de 
Manutenção do 
Emprego e Renda

• Dúvidas sobre 
pagamento de 
Salário Mínimo 
Profissional

• Descumprimento 
da legislação 
trabalhista por 
parte das empresas

• Entrega e consulta 
de documentação 
para processos 
administrativos 
ou judiciais

Atendimentos jurídicos do Senge-PR

Entre em contato pelo e-mail juridico@senge-pr.org.br 
e agende seu atendimento.

mailto:juridico%40senge-pr.org.br?subject=
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O DADO

Home office entra definitivamente 
nas pautas de negociações

13,7%
Esta é a quantidade de Convenções Coletivas 

que abordaram a regulamentação do 
trabalho remoto em 2020. Em 2019, o 

assunto só esteve presente em 1,2% dos 
acordos. A adoção dessa modalidade de 
trabalho ocorreu de forma diferente em 
cada segmento. Os setores com a maior 
proporção de negociações que tratam do 
tema são os serviços (17,5%) e o comércio 

(16,3%). Na indústria, o percentual foi 
menor (9,7%), o que pode ser explicado pela 
dificuldade de se executar remotamente a 

maioria das atividades do segmento.

* Fonte: DIEESE

Imagem: Pixabay





DIREITO NA TELA

Reformas da Previdência 
criaram barreiras para 
aposentadoria especial

Episódio 10 de Direito na Tela listou provas 
necessárias para requerer o direito

O programa Direito da Tela, exibido às quintas-feiras 
no Facebook do Senge-PR, listou quais são as provas 
necessárias para que os profissionais requisitem 
aposentadoria especial por tempo de serviço. Ao longo 
do tempo, as reformas da previdência foram criando 
obstáculos para que os trabalhadores requisitassem
esse direito e, assim, reduzissem o período de trabalho até 
a aposentadoria. Na conversa, o advogado e especialista 
em previdência, Antônio Floriani, apontou quais foram 
as quatro grandes alterações. O advogado e assessor do 
Senge-PR ainda destacou que a regra pode se adaptar 
ao momento em que a pessoa foi exposta a risco e que, 
mesmo aposentado, o beneficiário pode solicitar a revisão 
da aposentadoria e juntar novos laudos.

Foto: Reprodução Facebook
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Durante o programa foi discutido se é sempre necessário 
recolher provas para solicitar aposentadoria especial 
por tempo e se o fornecimento do laudo Técnico de 
Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT – é obrigação 
da empresa, devendo ser disponibilizado à Previdência 
Social. Também se apresentou os períodos das reformas da 
previdência e seus impactos.
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ASSISTA AQUI O PROGRAMA 
E CONFIRA QUAIS FORAM AS 
ALTERAÇÕES NA PREVIDÊNCIA

PROGRAME-SE
CLIQUE NA IMAGEM E VEJA A PROGRAMAÇÃO

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1178311542609376&ref=external
http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-pr-e-escritorio-debatem-direitos-em-transmissoes-ao-vivo/
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LUTO

GRANDES PERDAS

Nos deixam um vibrante engenheiro e um ser 
iluminado: Soares e Genildo presentes

O Senge-PR e a engenharia paranaense sofreram duas 
grandes perdas na defesa e no desenvolvimento de 
suas pautas nos últimos dias. A entidade lamenta os 
falecimentos do Engenheiro Agrônomo Manoel Genildo 
Pequeno, aos 74 anos, e de Luiz Carlos Correa Soares, 87 
anos, que foi Engenheiro Eletricista aposentado da  Copel.

Natural do município de 
Milhã, no Ceará, Seu Genildo, 
como era carinhosamente 
chamado por amigos e colegas, 
se formou em Agronomia 
em 1975 pela Universidade 
Federal do Ceará. Apaixonado 
pelo ambiente acadêmico, 
viajou o Brasil em busca de 
conhecimento, conquistando 
os títulos de Mestre em 
Agronomia pela Universidade 
Federal de Lavras (Minas 
Gerais) e Doutor em 
Agronomia pela Universidade 
Estadual de Maringá. Nesta, 
atuava como docente no curso 
de Agronomia, lecionando 
as disciplinas de Botânica e 
Fisiologia Vegetal.

Seu Genildo. Foto: Joka Madruga
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Já Soares, como era conhecido, foi diretor do Senge-PR 
em várias gestões e presidente de 1993 a 1996. Ele foi 
fundador e primeiro presidente da Fisenge – Federação 
Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, em 1991. 
Também foi diretor da Federação por várias gestões. Ele 
tinha câncer no intestino e nos rins e faleceu dormindo, 
no hospital, onde estava internado em 12 de abril. 

CONFIRA A HOMENAGEM DO SINDICATO:

• O ser mais iluminado que tivemos entre nós

• Um vibrante engenheiro

Soares. Foto: Manoel Ramires

http://www.senge-pr.org.br/noticia/manoel-genildo-pequeno-o-ser-mais-iluminado-que-tivemos-entre-nos/
http://www.senge-pr.org.br/noticia/um-vibrante-engenheiro/
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O DADO

Negociações

15
No ano passado, o Senge-PR defendeu 
fortemente, em Acordos e Convenções, 

garantias como aumento salarial e 
ganho real. Foram 15 negociações, com 
5 Convenções e 10 Acordos fechados. 

Os Acordos Coletivos foram todos 
realizados via plataforma Zoom devido 

à pandemia de Covid-19.

Foto: Pixabay
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PODCAST

Senge Play lança nova temporada

“Mulheres na Engenharia” terá quatro episódios; 
Dois primeiros já estão disponíveis

O podcast do Senge-PR está de volta com quatro novos 
episódios sobre a presença das mulheres na engenharia. 
Conversamos com profissionais de diversas áreas da 
engenharia sobre carreira, pandemia, desafios da 
profissão, entre outros assuntos.

Os dois primeiros episódios já estão disponíveis. No 
primeiro, as engenheiras mecânicas Caroline Pinto, Nadia 
Covizzi e Marina Marques falaram sobre suas trajetórias 
profissionais e sobre os desafios que elas enfrentaram 
para alcançar sucesso profissional.

O segundo episódio apresentou engenheiras que seguiram 
trabalhando durante a pandemia de Covid-19. Elas 
atuaram na linha de frente de combate ao vírus e em 
setores essenciais. A engenheira civil Giovanna Dillio e a 
engenheira cartógrafa e ambiental Jocéli Bogusz viram 
suas rotinas completamente transformadas neste período. 
Também conversamos com a doutora em educação e 
pesquisadora na área de sociologia do trabalho com ênfase 
em Estudos de Gênero, Maria Rosa Lombardi, sobre as 
consequências do novo normal para as engenheiras.

O Senge Play: Mulheres 
na Engenharia é composto 
por quatro episódios, 
lançados sempre às 
sextas-feiras. Curta e 
compartilhe esta ideia.

OUÇA AQUI 

http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-play-mulheres-na-engenharia/


CLIQUE E OUÇA

http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-play-mulheres-na-engenharia/


COLETIVO DE MULHERES

Foto: Ivan Samkov/Pexels
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Coletivo de Mulheres da Fisenge 
lança pesquisa sobre trabalho 
das engenheiras na pandemia

Objetivo é avaliar as condições de trabalho das 
profissionais durante a crise sanitária

No dia 1º de maio a Fisenge (Federação Interestadual de 
Sindicatos de Engenheiros) lançou a pesquisa virtual sobre 
o trabalho das engenheiras na pandemia. A iniciativa 
é do Coletivo de Mulheres da entidade. De acordo com 
a engenheira e diretora da mulher da Fisenge, Virginia 
Brandão, o objetivo é avaliar as condições de trabalho 
das profissionais. “A nossa intenção é ter um retrato da 
relação das engenheiras com o acúmulo de jornadas, uma 
vez que acumulamos tarefas domésticas e de cuidado, e 
essa desigualdade se evidencia na pandemia. Além disso, 
a partir dos resultados, poderemos pensar em propostas 
específicas para as negociações coletivas para a garantia 
de direitos das mulheres”, afirmou Virgínia.

Podem participar engenheiras de todo o país, e a entidade 
garante o anonimato das participantes. Dúvidas devem 
ser encaminhadas para o e-mail juridico@fisenge.org.br.

CLIQUE AQUI E PARTICIPE!

mailto:juridico%40fisenge.org.br?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemIV17kw5i-62zEX_URV4a3G2sdrpuhQtkJDcelwcLGJm3XA/viewform
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SENGE-PR RECOMENDA

O feminismo é para 
todo mundo: Políticas 
arrebatadoras

bell hooks. 186 páginas. Editora Rosa dos Tempos.

Uma das mais importantes 
feministas negras da 
atualidade, bell hooks 
apresenta em O feminismo 
é para todo mundo: Políticas 
arrebatadoras uma acessível 
cartilha sobre a natureza do 
feminismo e seu compromisso 
contra o sexismo, a exploração 
sexista e qualquer forma de 
opressão.

O livro apresenta uma 
nova visão sobre políticas 
feministas, direitos 
reprodutivos, beleza, luta de 
classes feminista, feminismo 
global, trabalho, raça e gênero 
e o fim da violência. Aqui, 
hooks incentiva leitores a 
descobrir como o feminismo 
pode tocar e mudar, para 
melhor, a vida de todo mundo. 
Homens, mulheres, crianças, 
pessoas de todos os gêneros, 
jovens e adultos: todos podem 
educar e ser educados para o 
feminismo.

Imagem: Divulgação
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JUDICIÁRIO

Senge-PR garante 
incorporação da gratificação 
da função aos salários dos 
engenheiros da Copel

Ação Coletiva de 2017 reivindicou direito para 
profissionais que receberam o valor por 10 anos 
ou mais até novembro de 2017

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-
9) publicou Acórdão com decisão que confirmou a 
sentença de primeiro grau que garantiu a incorporação 
da gratificação de função aos salários dos engenheiros 
da Copel que receberam o valor por 10 anos ou mais na 
função gratificada até novembro de 2017 (data da entrada 
em vigor da Lei n° 13.467/2017). A decisão foi publicada 
em 30 de março de 2021.

A 6ª Turma do TRT-9 reformou parcialmente a sentença 
proferida no primeiro grau para garantir o direito também 
aos engenheiros que completaram o tempo mínimo na 
função gratificada – 10 anos – antes de novembro de 2017, 
mas que permaneceram recebendo a gratificação, e foram 
revertidos ao cargo normal posteriormente.

CLIQUE AQUI E SAIBA QUEM TEM 
DIREITO A INDENIZAÇÃO E QUANDO

Foto: Guilherme Puppo/AEN

http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-pr-garante-incorporacao-da-gratificacao-da-funcao-aos-salarios-dos-engenheiros-da-copel/


REGULAMENTAÇÃO

Projeto de Lei que impede o uso 
de termos como “analista” na 
contratação de engenheiros 
aguarda parecer em comissão

O Projeto de Lei 626/20 que dispõe sobre a 
regulamentação da atribuição de títulos profissionais, 
atividades, competências e caracterização do âmbito de 
atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/
Crea para efeito de fiscalização do exercício profissional 
está aguardando parecer da relatora, Erika Kokay (PT), na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(CTASP). 

O objetivo do projeto é impedir desvio de funções e 
identificação profissional errada, segundo o deputado 
Rogério Correia (PT/MG), autor da proposta. “Grande 
parte dos empregadores costuma denominar com nomes 
fantasia postos de trabalho exclusivos aos profissionais de 
engenharia, agronomia, geologia ou meteorologia”.

Segundo o deputado, a função a ser desempenhada 
pelo trabalhador exige formação e prevê atribuições 
privativas do profissional de engenharia, no entanto, 

Foto: Najara Araujo
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na nomenclatura é utilizado um termo genérico como 
“analista”, ao invés de simplesmente “engenheiro”. “Essa 
prática aparentemente inofensiva tem gerado efeitos 
perversos para as entidades que fiscalizam o exercício das 
profissões regulamentadas”, complementa.

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 10
Maio 2021

VEJA AQUI O PROJETO
PL 626/2020

CLIQUE E ASSINE O ABAIXO-
ASSINADO “ENGENHARIA, SIM”

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra%3Bjsessionid=node0hepy1kz5cyodhhbvxl4x2gqb4383624.node0?codteor=1865583&filename=PL+626/2020
http://www.senge-pr.org.br/noticia/fisenge-lanca-abaixo-assinado-engenheiro-sim-analista-nao/
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SENGE-PR RECOMENDA

O Bom Doutor

David Shore. Globoplay.

O Bom Doutor é um seriado 
dramático estadunidense 
protagonizado por Shaun Murphy 
(Freddie Highmore), um jovem 
médico com autismo de Síndrome 
de Savant. Recém-formado, 
Shaun faz parte da equipe de 
residentes de um grande hospital 
e sonha em se tonar cirurgião. 
Atualmente em sua quarta 
temporada, O Bom Doutor teve as 
gravações afetadas pela pandemia 
e incorporou a crise sanitária 
a sua trama. Os dois primeiros 
episódios da nova temporada 
são dedicados aos profissionais 
da linha de frente de combate 
ao coronavírus, e retratam os 
dramas vividos pelos médicos 
desde o início da pandemia.Imagem: Divulgação

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

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

https://globoplay.globo.com/the-good-doctor-o-bom-doutor/t/kmF21xZbHk/



