
LUZ NO FIM DO TÚNEL?

A alta taxa de vacinação dos brasileiros se depara com 
a contaminação recorde em 2022. O Brasil convive 
com incertezas e com a necessidade de se reorganizar 
novamente no ambiente de trabalho. Pág 6

REPRESENTATIVIDADE 
NO CREA-PR

Representantes do Senge-
PR são empossados como 
Coordenadores e 
Conselheiros. Pág 2

NOVO PISO 
SALARIAL DA 
ENGENHARIA

Ano novo, piso 
novo. Confira os 
valores. Pág 11

Vacinas têm colaborado para que contaminações não desenvolvam casos graves 
diante da variante ômicron.  Foto: Myke Sena/MS

JORNAL DO SENGE-PR
Edição 15  |  Fevereiro/2022 EXPEDIENTE

http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-do-senge-luz-no-fim-do-tunel/


SOCIEDADE

Senge-PR representa 14% 
das vagas de Conselheiros 
do CREA-PR

Sindicato também tem posição de destaque na 
coordenação das Câmaras Especializadas

O ano de 2022 começou com a posse dos 
Coordenadores das Câmaras Especializadas do CREA-
PR e dos Conselheiros da entidade. O evento que visa 
fortalecer o Conselho na representação e fiscalização 
da engenharia paranaense teve como um dos seus 
destaques a participação do Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Paraná (Senge-PR), que ocupa cadeiras na 
diretoria do Conselho, na coordenação ou coordenação 
conjunta das Câmaras Temáticas e com a indicação de 
Conselheiros titulares e suplentes da entidade de classe. 
O Senge-PR ocupa 14% das vagas de Conselheiros, 
chegando a 34 membros.

A consolidação do papel do Sindicato junto ao CREA-PR 
ocorreu durante a nomeação dos novos Conselheiros 
para ocupar um terço das cadeiras. De acordo com 
o CREA-PR, com a renovação do terço, assumem 
46 novos Conselheiros, sendo 18 representantes de 
Instituições de Ensino e 28 de Entidades de Classe.

Terço de Conselheiros do CREA-PR tomou posse. 
Foto: CREA-PR
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LISTA DE REPRESENTAÇÃO NAS CÂMARAS

• Diretoria do CREA-PR: Diretora 
Financeira Maria Cristina Graf 
(Eng. Civil)

• Comissão dos Coordenadores: 
Coordenador Ayrton Pontes (Eng. 
Mec.) | Coordenador Adjunto: ex-
Diretor Orley Jayr Lopes (Eng. 
Agr.)

• CEEE – Câmara Especializada de 
Engenharia Elétrica: Coordenador 
Fabio Bianchetti (Eng. Eletric.) 

• CEEMM – Câmara Especializada 
de Engenharia Mecânica e 
Metalúrgica: Coordenador Ayrton 
Pontes (Eng. Mec.) | Coordenador 
Adjunto: Régis Landi Tambasco 
Glória (Eng. Prod. Mec.)

• CEEAEST – Câmara Especializada 
de Agrimensura e Engenharia 
de Segurança do Trabalho: 
Coordenador Ex-Diretor Nilton 
Camargo Costa (Eng. Seg. Trab.)

• CEA – Câmara Especializada de 
Agronomia: Coordenador ex-
Diretor Orley Jayr Lopes (Eng. 
Agr.)

• Comissão de Renovação do Terço: 
Coordenador Hélio Deitos (Eng. 
Civil) | Coordenador Adjunto 
associado: Wagner Godoy 

• Comissão Tomada de Contas 
Adjunto: Coordenador Jorge 
Irineu Demétrio (Eng. Elet.)

• Comissão de Acessibilidade: 
Coordenador Raiger Moreira 
Alves (Eng. Civil) | Coordenador 
Adjunto: Fernando Patrício (Eng. 
Elet.)

• CET Agronomia: Coordenador 
Ciro Daniel Marques (Eng. Agro.)

• CET Agrotóxicos: Coordenador 
Luiz Carlos Balcewicz (Eng. Agro.)

• Comitê Mulheres: Coordenadora 
Adjunta: Elizandra Gonçalves 
Taques Sartori (Eng. Comp.)

Conselheiros por entidades
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CONFIRA COMO FICOU 
A COMPOSIÇÃO DAS 
CÂMARAS ESPECIALIZADAS

CONFIRA A LISTA 
DOS CONSELHEIROS 
DO CREA-PR
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ENTREVISTA 

Ayrton Pontes é segurança na 
construção da defesa da engenharia

Conversamos com o engenheiro que coordena as 
Câmaras Temáticas do CREA-PR

Um nome de experiência para fazer pontes entre as 
Câmaras Temáticas do Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura do Paraná (CREA-PR). Este é Ayrton, 
engenheiro formado pela PUC do Rio Grande do Sul  
há 44 anos e que exerceu sua trajetória de trabalho 
na iniciativa privada, em carreira pública e também 
como empreendedor. Nesta conversa/vídeo, ele conta 
um pouco de sua história, do compromisso e do desafio 
de coordenar as Câmaras, cujo papel de fiscalização e 
promoção são fundamentais para o desenvolvimento da 
engenharia e da arquitetura paranaense. Ele é um nome 
técnico e seguro para os desafios atuais.

Com mais de 40 de profissão, o engenheiro Ayrton 
Pontes é o Coordenador das Câmaras Temáticas do 

CREA-PR. Foto: Arquivo Pessoal

LEIA A ÍNTEGRA 
DA ENTREVISTA

CONFIRA NO 
NOSSO INSTAGRAM
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A IMAGEM

Brasil inicia vacinação 
de crianças

Foto: Nelson Almeida/AFP

No dia 14 de janeiro de 2022, Davi 
Seremramiwe Xavante, de oito anos, foi a 
primeira criança a ser vacinada contra a 

Covid-19 no país.
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OPINIÃO

Vacinas, Covid-19, Copel e 
falta de energia

Por Leandro Grassmann, presidente Senge-PR

Os números alarmantes parecem não alarmar mais. O 
Brasil está fechando janeiro com 229 mil casos novos 
de Covid-19 e 170 na média móvel. É a pior onda desde 
o começo da pandemia que só (ainda) não é mais grave 
devido a vacinação da população, contendo  os efeitos 
da variante ômicron. No entanto, com tantos casos, os 
hospitais estão ficando lotados novamente. Curitiba já 
tem 85% dos leitos ocupados, o Paraná tem regiões com 
84% de ocupação e, no país, seis estados mais o DF estão 
em situação crítica.

Os dados deveriam servir de alerta para as pessoas, para 
as autoridades e instituições. No entanto, se percebe 
que a vacinação tem sido utilizada como pretexto para 
diminuir as restrições de distanciamento e medidas de 
segurança. Quanto mais vacinados, menos cuidados. 

Entrada da Copel KM3. Foto: Divulgação
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Discurso semelhante encontramos na Copel, a 
bilionária companhia de energia paranaense que, assim 
como o estado, viu um salto de 1000% nos casos de 
contaminação no começo de 2022. Reflexo das festas do 
fim de ano, do retorno ao trabalho presencial e da falta 
de energia da empresa em ser mais rigorosa no combate 
à contaminação.

O Senge-PR, junto com o Coletivo de Sindicatos da 
empresa, encaminhou diversos ofícios à Copel relatando 
as omissões e apagões no combate à variante ômicron. 
Irregularidades colhidas em Canal de Denúncias e 
em visitas à Compnhia que registram o medo dos 
copelianos, a displicência dos gerentes e a morosidade 
em encarar o estágio da pandemia.

É fundamental vacinar, assim como manter  o 
distanciamento, a higienização e os protocolos que 
funcionam como adoção do trabalho remoto e/ou 
híbrido. É preciso tomar vacina de bom senso.
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DENUNCIE 
IRREGULARIDADES

http://www.senge-pr.org.br/noticia/canal-de-denuncias-senge-pr/


O DADO

Período de afastamento do 
trabalho presencial para 

trabalhadores com casos 
confirmados de Covid-19, 

casos suspeitos e para quem 
esteve próximo (reside) com 

casos confirmados.

10 dias

Ministério da Saúde e do Trabalho divulgaram nova 
portaria. Foto: Walterson Rosa/MS
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AGRONOMIA

Pesquisa investiga consumo de 
alimentos biodinâmicos no Brasil

Levantamento questiona hábitos e percepção sobre 
qualidade dos produtos

A ABDSul, junto com a ABD e o IBD, estão realizando 
uma pesquisa a respeito do consumo de alimentos 
orgânicos e biodinâmicos no Brasil. O questionário 
informa que as entidades estão participando da 
Campanha “Você Crescerá”, da Demeter Internacional. 
Criamos este formulário para coletar algumas 
informações sobre você, consumidor, e a sua relação 
com os alimentos orgânicos e biodinâmicos.

O levantamento busca mapear os consumidores 
por idade, gênero, localização e renda. Uma das 
preocupações é se o alimento orgânico e biodinâmico 
está chegando ao mercado consumidor. Outros 
questionamentos são se as pessoas sabem diferenciar 
alimentos orgânicos de biodinâmicos e a frequência em 
que se alimentam com esses produtos.

Foto: Fernando Dias/SEAPI
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CONHEÇA A 
ASSOCIAÇÃO DE 
AGRICULTURA 
BIODINÂMICA DO SUL

CONFIRA A PESQUISA DE 
PERCEPÇÃO - CONSUMO DE 
ALIMENTOS ORGÂNICOS E 
BIODINÂMICOS

https://biodinamica.org.br/abd/apresentacao
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScpMjBWV5tGttVnNGtFx5swYTsgXsbswjSS1xqY0mSey4CjtQ/viewform
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DATA-BASE

Governo do Paraná tem até 
março para recorrer de ação 
do reajuste da data-base

Reposição sancionada no fim do ano não interfere 
na medida judicial

O Governo do Paraná tem até o começo de março para 
recorrer da decisão que anulou o congelamento da data-
base do funcionalismo estadual. É quando se encerra 
o prazo para que a defesa se manifeste em relação ao 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), 
que discute a constitucionalidade do Artigo 33 da Lei 
Estadual nº 18.907/2016, avaliado pelo Tribunal de Justiça 
do Paraná.

Em dezembro de 2021, o órgão decidiu que o 
congelamento é inconstitucional. Sendo assim, os 
reajustes devem ser aplicados conforme a Lei Estadual 
nº 18.493/2015, ou seja, de 6,39%. Como o processo não 
transitou em julgado, cabendo o recurso, os valores a 
serem indenizados e quando ainda estão indefinidos.

Reajuste do funcionalismo
A medida judicial não sofre 
impacto do reajuste concedido 
pelo governador Ratinho 
Junior em dezembro do ano 
passado. A Lei 20.934/2021 
determina em 3% o reajuste 
dos servidores públicos 
em 2022. Para o governo, 
ela “revisa a programação 
implementada em 2019, que foi 
interrompida durante 2020 e 
2021 em função da pandemia”. 

Governador Carlos Massa Ratinho Junior 
assina reajuste de 3% do funcionalismo para 

2022. Foto: José Fernando Ogura/AEN



DIREITOS

Confira novos valores do 
Salário Mínimo Profissional 
da Engenharia

Salário Mínimo Profissional também vale para jornada 
de trabalho inferior a seis horas diárias

A Medida Provisória nº 1,091/2021 definiu o valor do salário 
mínimo para 2022. Sem ganho real, ele fica em  R$ 1.212,00. 
Esse montante é referência para estabelecer o valor a 
ser pago à engenharia, de acordo com o Salário Mínimo 
Profissional, regido pela lei federal 4950-A/66, de 22 de abril 
de 1966. Devem receber o SMP engenheiros, arquitetos, 
agrônomos, químicos e médicos veterinários.  Para uma 
jornada de 6 horas, o valor mínimo é R$ 7.272,00. Para 
jornadas de 8 horas, o piso é de R$ 10.302,00.

O Salário Mínimo Profissional deve ser pago por todas 
as empresas privadas e, inclusive, todas as repartições 
públicas que empreguem os profissionais pelo regime da 
CLT. A Resolução do Senado Federal 12 / 71 suspendeu a 
aplicação da Lei do SMP aos servidores públicos estatutários. 
Isso porque a Constituição dá autonomia à União, estados 
e municípios para construir seus próprios estatutos de 
trabalho. Ou seja: esses servidores são regidos pelas leis 

Novo salário mínimo nacional é referência para 
SMP da Engenharia. Foto: Pixabay
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próprias de cada esfera e não pela CLT. A ampliação para 
este grupo é um dos desafios atuais das entidades sindicais.

As gratificações não são computadas para o pagamento do 
SMP. A Lei estabelece apenas o mínimo a ser pago, sem 
levar em conta comissões, gratificações, adicionais etc.

O Salário Mínimo Profissional vale para jornada de 
trabalho inferior a seis horas diárias. 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. As que extrapolarem esse limite sofrerão 
o acréscimo definido pela Lei.

Fiscalização

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. Essa determinação está disposta na 
Resolução nº 397 do Confea, que data de 11 de agosto de 
1995.

Salário Mínimo Profissional 2022 da Engenharia

*Valor do Salário Mínimo Nacional 
vigente a partir de 1.º de janeiro de 
2022, conforme a Medida Provisória 
Nº 1.091/2021

*Valor do Salário Mínimo Nacional 
vigente a partir de 1.º de janeiro de 
2022, conforme a Medida Provisória 
Nº 1.091/2021
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R$ 7.272,00 R$ 10.302,00

Jornada de
6 horas*

Jornada de
8 horas*
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Filiados ao Senge-PR têm desconto de 20% para 
os cursos regulares nas unidades de Curitiba 

e desconto de 25% para os cursos regulares na 
unidade de São Jose dos Pinhais. Dependentes 

também têm vantagens: saiba mais aqui

https://www.culturainglesacuritiba.com.br/
http://www.senge-pr.org.br/categoriaconvenio/idiomas/


EMPREGO & TRABALHO

Em 15 anos, Sanepar mantém 
mesmo quadro de funcionários

Empresa passou por programa de aposentadoria 
voluntária que enxugou 8,9% do efetivo em 2021

A Sanepar possuía, em 2021, o mesmo quadro de 
funcionários de 2006. Após seis anos (2009-2015) 
contratando profissionais para ampliar sua capacidade 
de atendimento, a empresa de saneamento vem 
enxugando seus quadros por seis anos seguidos (2016-
2021), sendo que a última redução foi de 8,9% ocorrida 
por causa do Programa de Aposentadoria Incentivada 
(PAI), em 2021. Os números constam no relatório 
“Destaques da Evolução dos Empregos e do Perfil dos 
Trabalhadores da Sanepar em 2020”, elaborado pelo 
DIEESE do Paraná.

O documento ainda mostra que os funcionários tiveram 
ganho real no acumulado dos últimos 15 anos. “A 
remuneração média em dez/2020 foi de R$ 6.048,37, 
com crescimento de 160,54% em relação a 2006, que era 
de R$ 2.321,51. Considerando que a inflação acumulada 
no período de 2007 a 2020 foi de 116,28%, então
verificou-se ganho real acumulado no período de 
20,26%”, calcula o DIEESE.

Em 15 anos, funcionários tiveram mais de 20% de ganho 
real. Foto: Divulgação/Sanepar
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MAIS COM MENOS GENTE

O projeto de enxugamento do quadro de funcionários 
é uma política adotada no Governo de Beto Richa 
(PSDB) e continuada no Governo Ratinho Junior (PSD), 
que integrou o governo do tucano. A Sanepar cortou 
8,9% do número de empregados (de 6.931 para 6.328 
empregados em 31 de março de 2020 e 31 de março de 
2021, respectivamente), em consequência do Programa 
de Aposentadoria Incentivada – PAI. As demissões 
levaram a uma redução de 5,7% dos custos da empresa 
com pessoal.

Uma fonte anônima esclareceu que, para a Sanepar, os 
cortes ocorrem para se adequar a Lei do Saneamento. 
“Os empregados teriam que ser tão competitivos como 
nas empresas privadas. Para competir com o mercado 
privado e considerando que a Sanepar tem todo o peso 
da burocracia nas costas, só os funcionários sendo ‘cada 
vez melhores’, fazendo mais com menos gente”, observou 
uma fonte.

IGUALDADE DE GÊNERO

Em 15 anos, mais mulheres foram contratadas pela 
Sanepar. No entanto, elas são apenas um quinto dos 
funcionários. “Entre o período de 2006 e 2020, o 
crescimento do emprego entre as mulheres (11,67%) 
foi maior do que entre os homens (2,14%). Apesar do 
crescimento percentual feminino ter sido maior do que 
o masculino, a participação das mulheres pouco avançou 
no período, passando de 19,3% para 20,8%”, compara a 
nota.
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NEGOCIAÇÕES

Senge-PR assina ACT dos 
trabalhadores da Progress Rail

Acordo prevê reajuste salarial de 10,78%

No fim de janeiro, o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
dos trabalhadores da Progress Rail foi assinado pelo 
Senge-PR.

Com vigência até o dia 30 de setembro de 2022, o ACT 
prevê o reajuste salarial de 10,78%, equivalente ao INPC 
acumulado de 01 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 
2021, já aplicado em outubro de 2021. O Acordo também 
regulamenta todos os benefícios oferecidos pela empresa, 
bem como hora extra, adicional noturno e banco de horas.

Há alguns anos o Senge-PR buscava estabelecer um 
processo de negociação em favor dos trabalhadores 
da Progress Rail. A assinatura do atual Acordo é uma 
conquista para o Sindicato e para os trabalhadores, que 
agora têm seus direitos assegurados pelo instrumento do 
Acordo Coletivo de Trabalho.

Foto: Divulgação/Progress Rail
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LEIA A MINUTA DO ACT AQUI

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2022/01/ACT-2021-2022-rev-01.12.2021-vers%C3%A3o-final-SENGE-PR.pdf


A FRASE

Foto: Anthony Barboza/Getty Images

No momento em que escolhemos 

amar, começamos a nos mover contra 

a dominação, contra a opressão. No 

momento em que escolhemos amar, 

começamos a nos mover em direção à 

liberdade, a agir de formas que libertam a 

nós e aos outros

“

“

– bell hooks, 
teórica feminista negra norte-americana
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CONHEÇA E PARTICIPE 
DO COLETIVO DE 

ENGENHEIRAS
DO SENGE-PR

CLIQUE E CONHEÇA
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SENGE-PR RECOMENDA

Ensinando pensamento 
crítico: sabedoria prática

bell hooks. 294 páginas. Editora Elefante.

Além de resgatar memórias de 
sua trajetória como estudante 
durante e após o regime de 
segregação racial nos Estados 
Unidos, com passagens por 
prestigiosas universidades 
que não costumavam ser 
frequentadas por pessoas 
negras, bell hooks resume 
neste livro muito do que 
aprendeu durante os trinta 
anos nos quais exerceu o 
ofício de professora. São 32 
“ensinamentos” para serem 
aplicados dentro e fora da 
sala de aula: pequenos artigos 
sobre pedagogia engajada, 
descolonização, humor, 
lágrimas, autoestima, sexo, vida intelectual, 
espiritualidade e, claro, racismo e feminismo 
no ambiente de ensino. Assim como em outros 
livros em que discute o tema da educação, a 
autora dialoga criticamente com Paulo Freire 
para construir um panorama da prática da 
liberdade através da criação de comunidades de 
aprendizagem marcadas pelo diálogo e por uma 
relação de igualdade entre professores e estudantes.

Imagem: Divulgação
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SENGE-PR RECOMENDA

Moonfall - Ameaça Lunar

Roland Emmerich. Diamond Films. 2022.

Em Moonfall, uma força 
desconhecida coloca a Lua em 
rota de colisão com a Terra. 
A aproximação do satélite 
provoca todo tipo de anomalia 
física: alterações na gravidade, 
nas marés e no volume dos 
oceanos e repentinos vácuos, 
causados por um efeito de 
sucção da atmosfera terrestre. 
Cabe ao grupo inusitado 
formado pelo astronauta 
Brian Harper (Patrick Wilson), 
pelo estudioso amador K.C. 
Houseman (John Bradley) 
e pela diretora da NASA Jo 
Fawler (Halle Berry) impedir o 
impacto e salvar a humanidade. O roteiro de Moonfall 
abraça o absurdo e não busca explicações realistas para 
os fenômenos que o filme retrata, priorizando sempre 
o espetáculo visual. Um filme-desastre para quem 
está exausto das tragédias verídicas que povoam os 
noticiários.

Imagem: Divulgação
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Tem um livro, filme ou seriado 
para recomendar? Escreva para 

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




