
Senge-PR realiza audiência 
pública na Assembleia 
Legislativa do Paraná

O Senge-PR reuniu lideranças estaduais e nacionais para 
participar do lançamento do livro “A Copel é Nossa”, do 
engenheiro Sérgio Inácio Gomes. A obra, resultado dos 
esforços coletivos, conta a história da mobilização que 
impediu a privatização da maior empresa do estado. Pág 3

Evento marcou lançamento do livro “A Copel é Nossa”

AGOSTO LILÁS
Senge Play Fala, Engenheira
No mês de combate à 
violência contra as mulheres, 
o Coletivo realizou dois 
programas na Rádio Cultura 
930 AM. Um abordou os 
16 anos da Lei Maria da 
Penha e o outro falou do 
reconhecimento do nome 
social. Pág 5

DEMOCRACIA 
PARA TODOS
Senge-PR defende 
urnas e participação 
popular
O processo eleitoral 
começou e nesta edição 
você acompanha o 
posicionamento da 
entidade e temas 
ligados à votação.

Foto: Dalie Felberg/Alepr
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EDITORIAL

Democracia cotidiana

As eleições no Brasil se aproximam com uma desconfiança 
injustificável contrastada com a reafirmação da 
transparência do processo de apuração. Momento em que, 
para alguns, a defesa da democracia é um fardo enquanto 
que, para a maioria, a sua reafirmação é parte de um 
processo de recuperação da economia, da cultura, da 
educação, saúde e emprego, e da justiça social.

A democracia brasileira está viva e pulsante, mesmo 
diante de ataques diários. Ela vibra diariamente quando é 
exercida em sindicatos, em conselhos, em associações, em 
reuniões de condomínio, em casas legislativas municipais, 
em tribunais estaduais, em escolas e muito mais. A 
democracia é este exercício de diálogo, de respeito às 
normas, de votações e de consensos. 

Ela respira e transpira, por exemplo, quando o sindicato 
mobiliza a base e negocia lei no IDR-Paraná, pressiona 
para o pagamento de reajuste no Tecpar e Cohapar, 
realiza audiência pública na Alep resgatando mobilizações 
históricas. A democracia transpira e se revigora com a 
agenda parlamentar do CREA-PR, com nosso apoio, que 
traz contribuições profissionais em apoio aos gestores 
públicos para implementar políticas públicas. 

Por tudo isso, a democracia é a solução para os impasses 
da sociedade, assim como as urnas eletrônicas são a 
vacina para quem quer contaminar a liberdade de decidir 
os rumos da nação. 

Foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados
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POLÍTICA

A Copel é nossa? Nem tanto mais. Este é o saldo da 
audiência pública realizada na Assembleia Legislativa 
do Paraná, a convite dos deputados Professor Lemos 
e Tadeu Veneri, com apoio do Senge-PR, Sindiedutec, 
CREA-PR, UNE, UPES e entidades que participaram 
ativamente da mobilização que impediu a privatização 
da Copel, exatamente há 21 anos, em 15 de agosto de 
2001. Mas se a empresa não foi privatizada, como conta 
o escritor e engenheiro eletricista Sérgio Inácio Gomes, 
porque ela não é mais tão nossa?

Porque embora ela não tenha sido vendida no passado, 
atualmente ela está sendo dilapidada de três formas: 
com a privatização de partes dela, como aconteceu com 
a Copel Telecom, pela abertura de capital na Bolsa de 
Valores, fazendo com que a direção da empresa atue 

Lançamento contou com a participação de 
diversas entidades. Foto: Dalie Felberg/Alepr
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A COPEL tem que ser nossa

Audiência Pública aborda livro que resgata luta 
dos paranaenses contra a privatização da maior 
companhia do Paraná



mais voltada aos interesses de seus acionistas privados, 
e com o aumento da terceirização, fazendo com que a 
quantidade de terceiros seja, atualmente, maior do que 
do quadro próprio.

“Muitos ficarão em dúvida, 
desconhecem se houve desdobramentos 
depois daquelas tumultuadas sessões 
legislativas dos dias 14, 15 e 20 de 
agosto, em que uma delas foi encerrada 
num dia, mas foi retomada depois,sob 
a “proteção” de um exército de 1500 
policiais militares[…]”

– Sérgio Inácio, autor de “A Copel é Nossa”
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SAIBA MAIS CLICANDO AQUI

Sérgio Inácio conta a história da campanha em defesa da Copel 
e revela o que aconteceu depois. Foto: Dalie Felberg/Alepr

http://www.senge-pr.org.br/noticia/a-copel-tem-que-ser-nossa/


COLETIVO DE MULHERES

SENGE PLAY: Programa celebrou 
16 anos da lei Maria da Penha

O dia 7 de agosto marcou o aniversário da sanção da 
Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da 
Penha. Em 2022, portanto, a lei completa 16 anos com 
muitos avanços, alguns retrocessos e muitos desafios. Por 
isso, o Senge Play na Rádio Cultura 930 AM, celebrou 
esta conquista e debateu o que ainda precisa melhorar 
na legislação e nas ações de proteção às mulheres. A 
conversa aconteceu com Tania Tait, uma das fundadoras 
da ONG Maria do Ingá (Direitos da Mulher) e do Fórum 
Maringaense de Mulheres, e com Agatha Branco, 
engenheira cartógrafa, diretora do Senge e coordenadora 
do Coletivo de Mulheres do sindicato.
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Convidadas debatem iniciativas para aumentar a 
proteção às mulheres

Segundo o “Mapa da vitimização 
de mulheres no Brasil”, 1 em cada 4 
(24,4%) das mulheres brasileiras acima 
de 16 anos afirmaram ter sofrido 
algum tipo de violência ou agressão 
nos últimos 12 meses, durante a 
pandemia de covid-19. Isso significa 
dizer que, em média, 17 milhões de 
mulheres sofreram violência baseada 
em gênero no último ano.



A FRASE

O medo dos poderes 
invisíveis, inventados ou 

imaginados a partir de 
relatos, chama-se religião

“ “

– Thomas Hobbes

O autor de “O Leviatã” é um dos principais pensadores que separou 

a Igreja do Estado, a fé da política. Para ele, “um Estado laico alterou 

a concepção de legitimidade, solapando qualquer possibilidade de 

reivindicação do poder divino pelos governantes”. Essa interpretação 

precisa ser retomada em uma sociedade em que políticos usam a 

religião como peça de propaganda para seus mal feitos. 
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SAIBA MAIS NO ARTIGO “PODERES 
INVISÍVEIS VERSUS PODERES VISÍVEIS 
NO LEVIATÃ DE THOMAS HOBBES”

Imagem: 
Reprodução

https://www.scielo.br/j/rsocp/a/JZBrMZcK7fQxfC8NmVGQtPm/?lang=pt


A IMAGEM

Novas urnas eletrônicas são 
paranaenses

Foto: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE

Máquinas mais modernas, rápidas e com arquitetura 
diferenciada. Essas são algumas das inovações e melhorias 
trazidas com o novo modelo de urna eletrônica (UE2020), que 
começou a ser produzido no mês de novembro no Brasil. A 
empresa Positivo Tecnologia é a responsável pela fabricação 
dos 225 mil novos equipamentos que já serão utilizados nas 
Eleições Gerais do próximo ano.

Quanto à segurança das urnas, há no equipamento diversos 
recursos que possibilitam e fortalecem a possibilidade de 
auditagem. São eles: Registro Digital do Voto, log da urna 
eletrônica, auditorias pré e pós-eleição, auditoria dos códigos-
fonte, lacração dos sistemas, tabela de correspondência, lacre 
físico das urnas, identificação biométrica do eleitor, auditoria 
da votação (votação paralela) e oficialização dos sistemas.

Fonte: TSE
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CONVÊNIOS

Senge oferece acesso a 
seguro de responsabilidade 
civil para associados em dia

Atuantes em departamentos, obras e licitações 
envolvendo quantias milionárias de órgãos públicos ou 
de empresas de economia mista, os engenheiros correm 
o risco de serem responsabilizados na justiça ou nos 
tribunais de contas por diversos fatores atinentes ao 
exercício profissional. A conta, tanto da multa quanto 
das custas envolvendo acompanhamento dos processos, 
quase sempre ficam a cargo do próprio profissional.

Para dar apoio a seus associados e um pouco mais de 
segurança em sua atuação profissional, o Senge firmou 
convênio com a Chubb Seguros Brasil S.A para oferecer 
planos de seguros de Responsabilidade Civil Profissional, 
para filiados com a mensalidade em dia.

SAIBA MAIS CLICANDO AQUI

CONHEÇA OUTROS 
CONVÊNIOS DO 
SENGE-PR

https://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-oferece-acesso-a-seguro-de-responsabilidade-civil-para-associados-em-dia/
https://www.senge-pr.org.br/convenios/


JURÍDICO

Sala Virtual debate nova lei 
no IDR-Paraná

O Departamento Jurídico do Senge-PR realizou 
uma sala virtual com funcionários do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater 
após a aprovação do PL 21108/2022, de 30 de junho, 
estabelece os cargos de Profissional Auxiliar, Profissional 
Administrativo, Profissional Especialista, Profissional 
Graduação Superior e Profissional Pesquisador. Cerca de 
50 pessoas participaram da discussão para tirar dúvidas 
coletivas. Um dos encaminhamentos do encontro é que 
os advogados do sindicato vão realizar atendimento 
individual para avaliar a melhor opção de adesão a um 
dos dois planos.

Três pontos principais foram abordados na reunião. 
Caso haja dúvida, o associado pode encaminhar e-mail 
para juridico@senge-pr.org.br e solicitar um horário de 
atendimento.

Foto: Divulgação SEAB
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NEGOCIAÇÕES

Funcionários da Cohapar 
suspendem greve até pagamento 
da folha de setembro

REVIRAVOLTA  |  Em mesa redonda com o Ministério 
Público do Trabalho, os emissários da Cohapar voltaram 
a se comprometer com o índice de 11,9% a ser pago aos 
funcionários. Além disso, se comprometeram a voltar 
a negociar o reajuste do vale-alimentação e os demais 
atrasados. A posição é corroborada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, que aconselhou pela suspensão da 
greve. Sugestão acolhida pelos funcionários em assembleia 
ocorrida na tarde do dia 1 de agosto. Eles decidiram pela 
suspensão da greve até o pagamento da folha de setembro.

MOBILIZAÇÃO REVERTEU PROPOSTA  |  Os sindicatos 
Senge-PR e Sindaspp destacaram que a suspensão da 
greve é reflexo da mobilização dos funcionários. “É esse 
movimento, essa pressão, que fez a Cohapar mudar a 
posição e apresentar o índice de reajuste. É fundamental, 
portanto, seguir mobilizados para que sejamos pagos e 
negociem os demais índices”, aponta Ivo Petry, presidente 
do Sindaspp.

Assembleias híbridas 
em Curitiba e no 
interior pressionaram 
direção da empresa.
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SAIBA MAIS 
CLICANDO AQUI

http://www.senge-pr.org.br/noticia/funcionarios-da-cohapar-suspendem-greve-ate-pagamento-da-folha-de-setembro/


NEGOCIAÇÕES

Após mobilização, Tecpar 
paga atrasados

Os funcionários do Tecpar já estão recebendo os valores 
devidos após um acordo ser homologado na justiça. Os 
valores pagos representam 70% do que o Instituto devia 
aos profissionais. Os demais índices atrasados e outras 
reivindicações ainda estão sendo negociados.

A novela envolvendo Tecpar e funcionários mobilizados 
terminou após o juiz homologar as indenizações referentes 
a duas datas-bases. Por outro, a segunda temporada, que 
representa 30% do índice devido, deve começar apenas no 
segundo semestre. Já a terceira temporada, abordando o 
reajuste de 11,9% deste ano, já está “em gravação”.

Terceira temporada

Já iniciaram as negociações relativas ao maior índice 
salarial. Os sindicatos negociam com os patronais o índice 
de 11,9%, referente a data-base de 2022. Uma vez que o 
percentual seja confirmado, o próximo episódio consiste 
em a direção do Tecpar ser notificada, abrindo prazo 
de 30 dias para reajustar os salários. Caso o Tecpar não 
acrescente o índice aos salários, os sindicatos devem 
entrar com nova medida judicial.

Foto: Funcionários pressionaram para receber 
valores atrasados
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Esta é a quantidade de cidadãos aptos 
a votar nas eleições de 2022, segundo o 
TSE. As campanhas começaram em 16 
de agosto, após validação do registro, e 

o primeiro turno ocorre em 2 de outubro. 
Dos aptos, 118 milhões votam com 

biometria (75%) e 38,3 milhões votam 
sem biometria (24,48%). 

53% do eleitorado é feminino e 47% é 
masculino. A maioria do eleitorado, seja 

entre homens ou mulheres, está entre 35 
a 39 anos.

Você pode acompanhar esses 
dados no site do TSE

156,4 milhões

O DADO

https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/eleicoes-2022


SENGE PLAY

O programa Senge Play falou de quem dá cara a tapa. 
De quem tem coragem de buscar sua identidade, de 
se registrar conforme se identifica. E essa busca pelo 
autoconhecimento e pelo reconhecimento social ficou 
mais fácil. É que a nova Lei de Registros Públicos, 
a 14.382/22, permite que qualquer pessoa maior de 
18 anos possa alterar o próprio nome no registro de 
nascimento de modo direto, indo ao cartório de registro 
civil. A decisão desobriga, inclusive, a necessidade de 
judicializar.  A conversa aconteceu com Marcelo Veneri, 
advogado, e Paola Reis, mulher trans.

O programa debateu com o advogado Marcelo 
Veneri e a ativista Paola Reis. Foto: Silvia Valim
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Episódio “A outra face” 
debate mudança de nome 
e sobrenome

Programa debateu alteração de lei e caminhos para 
se ter reconhecimento social

SAIBA MAIS AQUI VEJA OUTROS 
PROGRAMAS

http://www.senge-pr.org.br/noticia/senge-play-a-outra-face-debate-mudanca-de-nome-e-sobrenome/
http://www.cultura930.com.br/sengeplay
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CULTURA

Filiados ao Senge-PR 
têm desconto no show do 
Erasmo Carlos

Sócio Senge-PR paga meia entrada no evento

“Tremendão” desembarca em Curitiba para uma festa 
de arromba! Em apresentação única, Erasmo Carlos traz 
o show “O Futuro pertence à Jovem Guarda”, no Teatro 
Guaíra, no dia 16 de setembro. Ele promete entregar o 
que há de bom para os sindicalizados. Afinal, ele é o 
bom, é bom demais!

O show acontecerá no dia 16 de setembro, às 21h, no 
Teatro Guaíra. Os ingressos já estão disponíveis no Disk 
Ingresso e filiados ao Senge-PR pagam meia entrada!

COMPRE SEU INGRESSO

https://www.diskingressos.com.br/event/3218
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CULTURA

Gilberto Gil 80 anos

Associados ao Senge-PR pagam meia

Gilberto Gil, um dos mais importantes artistas do país, 
está em turnê com o show em comemoração aos seus 80 
anos de vida. Recém empossado na Academia Brasileira 
de Letras, o imortal demonstra no palco todo seu ritmo, 
poética e consciência sobre o belo e o atroz da sociedade 
contemporânea, apresentando novas composições do 
álbum “Ok Ok Ok”, assim como grandes hits como 
“Aquele Abraço”, “Andar Com Fé”, “Toda Menina Baiana”, 
“Vamos Fugir” e outras músicas que fazem parte da 
história e da cultura brasileira.

O show do dia 27 está esgotado, mas um show extra 
foi anunciado para o dia 28. Não perca! Os ingressos já 
estão disponíveis no Disk Ingressos e filiados ao Senge-
PR pagam meia entrada!

COMPRE SEU INGRESSO

https://www.diskingressos.com.br/event/3460
https://www.diskingressos.com.br/event/3460


OPINIÃO

Despertai, Mulheres!

*Por Tania Tait

Nos anos 1920 e 1930, no auge da luta das mulheres 
pelo direito ao voto, a imprensa atacava as feministas, 
de forma jocosa e feroz. Charges e textos exaltando o 
feminino como valor e o perigo das mulheres votarem e 
terem o poder de decisão eram constantes. As mulheres 
conquistaram o direito ao voto, em 1932 e depois em 1946, 
de forma ampla e não trocaram a “lingerie pelo casacão 
masculino” como temiam alguns homens. A partir da 
abertura democrática, novas leis surgiram, tais como lei 
de incentivo às mulheres na política, de proteção social, 
combate à violência, entre outras.

Entretanto, a partir das eleições 2018, algo mudou no país 
de forma que, em muitas situações, parece que se voltou 
no tempo, para os anos 1970 ou pior, 1920. A mudança, 
principalmente com relação às mulheres, negros, 
indígenas e LGBTQIA+, mostrou uma face machista, 
misógina, racista e homofóbica que se escondia pelos 
subterrâneos brasileiros. Junte a isso as barbaridades ditas 
pelo presidente da república, incentivando o ódio 

4ª Conferência Nacional de Políticas para as 
Mulheres, realizada em Brasília, em maio de 2016. 

Foto: ONU Mulheres/Bruno Spada
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e o armamento da população. No entanto, as barbaridades 
não param por aí, pois extrapolam as falas e entram na 
seara governamental, onde revelam o que realmente 
deseja o governo, restringindo os direitos a uma vida 
digna.

*Tania Tait é professora aposentada 
da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), doutora em engenharia de 
produção com pós-doutorado em 
História das Mulheres, escritora, 
autora do livro “As Mulheres na Luta 
Política” e uma das fundadoras da 
ONG Maria do Ingá – Direitos da 
Mulher e do Fórum Maringaense de 
Mulheres.
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LEIA O ARTIGO 
COMPLETO AQUI

http://www.senge-pr.org.br/noticia/despertai-mulheres/


NEGOCIAÇÕES

O Senge-PR, em conjunto com as demais entidades do 
Coletivo Sindical da Copel, protocolo, junto à empresa, a 
pauta de reivindicações referente à campanha salarial 
de 2022.

A pauta, que inclui as reivindicações do Senge-PR, 
SINDEL, STEEM, STIECP e SINEL, foi unificada 
depois da realização de assembleias individuais. A 
Assembleia Geral Extraordinária do Senge-PR aconteceu 
na segunda-feira, 25 de julho. Os trabalhadores 
representados pelo sindicato ainda tiveram a 
oportunidade de preencher um questionário enviando 
sugestões de pontos de pauta.

Entre os principais pontos então reajuste pelo INPC + 
5%, regulamentação do teletrabalho, retomada do banco 

Sede da Copel no KM 3. Foto: José Fernando Ogura/AEN
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Coletivo Sindical protocola 
pauta de reivindicações 
junto à Copel

A pauta inclui as reivindicações do Senge-PR, 
SINDEL, STEEM, STIECP e SINEL



de horas, revisão das avaliações de desempenho, o 
desenvolvimento de um novo Plano de Cargos e Salários 
e o retorno do Programa de Remanejamento Interno. As 
entidades ainda solicitaram uma carta de garantia da 
data-base.

Agora, o Coletivo Sindical aguarda a convocação da 
Copel para a mesa de negociação, o que deve acontecer 
nas próximas semanas.
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LEIA A PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES 
COMPLETA AQUI

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Pauta-Copel-01.08.pdf


SENGE-PR RECOMENDA

O ponto zero da revolução: 
trabalho doméstico, 
reprodução e luta feminista

Silvia Federici. 388 páginas. Editora Elefante.
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Nas palavras de Silvia Federici, o “ponto zero” é tanto 
um lugar de perda completa quanto de possibilidades, 
pois só quando todas as posses e ilusões são perdidas 
é que somos levados a encontrar, inventar, lutar por 
novas formas de vida e reprodução. Neste livro, a autora 
reconstrói os caminhos do feminismo anticapitalista 
e anticolonialista — e sua própria trajetória como 
intelectual engajada —, desde os primeiros anos das 
mobilizações por salários para o trabalho doméstico, na 
década de 1970, até a batalha pelos “comuns”, reabilitada 
pelos movimentos sociais na virada do século. Como 
fio condutor destes quarenta anos de militância, surge 
a constatação, reiterada em diferentes momentos da 
história, do quanto o capitalismo necessita do trabalho 
não remunerado das mulheres para acumular valor 
e continuar existindo — à custa da natureza e das 
comunidades.
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SENGE-PR RECOMENDA

The Leftovers

Damon Lindelof, Tom Perrotta. HBO Max.
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Em The Leftovers, 2% de toda a 
população do planeta desaparece 
repentinamente. Três anos 
depois deste acontecimento 
inexplicável, que alguns 
acreditam se tratar de um evento 
bíblico – o arrebatamento, os 
“deixados para trás” lidam com 
crises de fé, as consequências da 
perda repentina de familiares e 
amigos, e o desmoronamento de 
uma sociedade diante de uma 
alteração estrutural tão profunda. 
O seriado se utiliza da mitologia 
cristã para refletir sobre a 
fragilidade do contrato social, 
sobre o comportamento humano 
diante de traumas existenciais e sobre os efeitos do 
luto. Com três temporadas de dez episódios cada, The 
Leftovers recebeu aclamação crítica e é considerada 
uma das melhores produções televisivas do século 21.

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

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



NEGOCIAÇÕES

Senge-PR garante INPC em 
negociações salariais

Sindicato negociou com diversos setores e empresas em 2022

O Senge-PR garantiu, na maior parte das negociações de 
2022, o reajuste salarial correspondente ao INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor). Em um ano em que a 
crise econômica se aprofundou e a inflação disparou, esta 
é uma conquista do Sindicato e de todos os trabalhadores 
beneficiados.

Do segundo trimestre do ano até aqui o Senge-PR fechou 
as Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) dos setores de 
Comércio, Construção Pesada e Serviços, além dos Acordos 
Coletivos da Compagas e do CREA-PR. Houveram também 
acordos específicos de banco de horas e participações 
nos lucros e resultados de empresas, onde a participação 
do Sindicato é essencial para garantir os direitos dos 
trabalhadores.

Ainda há diversas campanhas salariais em andamento, 
como a da Copel, cujas negociações se iniciaram em agosto, 
e outras empresas com as quais as negociações seguem 
agitadas, mas sempre com a presença do Senge-PR.

Foto: Senge-PR
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CONFIRA TODOS OS ACTS 
E CCTS FECHADOS AQUI 

http://www.senge-pr.org.br/negociacao/

