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CONVENÇÃO COLETIVA DOS ENGENHEIROS DO CEARÁ É FIRMADA
Entre as vitórias da categoria, destaque para a
reposição da inflação e a participação dos lucros.
Após diversas reuniões e discussões, a convenção
coletiva dos engenheiros do Estado do Ceará foi
firmada e assinada pelo Sindicato dos Engenheiros
no Estado do Ceará (Senge-CE) e pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará
(Sinduscon- CE), com a validade de dois anos, de
1º de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2021.
A convenção repõe a inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
com foco nos anos de 2018 e 2019, de 3,94%. Com
relação ao reajuste que seria dado em 1º de março
de 2020, que se refere ao período de 1º de março de
2019 a 28 de fevereiro de 2020, não está sendo
concedido, devido ao período de pandemia da
covid-19 que assola o país e o mundo. No entanto,
em março de 2021 esse reajuste voltará à mesa de
discussão.
“Além da reposição da inflação, a convenção
prevê o pagamento da participação dos lucros dos
anos de 2019 e 2020, que serão pagos na folha de
outubro e a outra em janeiro de 2021. Essa vitória é
de suma importância para a categoria, pois
representa uma melhoria salarial. A convenção
coletiva precisa, sim, ser comemorada”, enfatizou
Vianey Martins, assessor jurídico do Senge-CE.
Para a presidente do Senge-CE, Teodora Ximenes,
um dos pontos cruciais da convenção coletiva é o
adicional de estímulo, que dará uma bonificação de
5% no salário dos profissionais que tiverem cursos,
especializações, mestrados e doutorados com a
carga mínima de 90 horas/aula. “O adicional de

Teodora Ximenes (Presidente do Senge – CE) e
Patriolino Dias de Sousa (Presidente do Sinduscon - CE)

estímulo é um grande incentivo para que os
profissionais possam se aperfeiçoar em suas áreas,
entregando à sociedade melhores serviços e com
maior qualidade”, declarou Teodora.
Entre os ganhos, destaque também para a
cláusula que lida com a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART). Agora a empresa,
quando formalmente solicitada pelo empregado na
vigência do contrato de trabalho, concordará em
anuir com requerimento do contrato ao CREA, para
btenção da ART ou documento equivalente em
relação aos trabalhos executados pelo profissional
durante o período de vigência do vínculo
empregatício. Compromete-se também afornecero
atestado de conclusão dos serviços efetivamente
executados pelo empregado, para possibilitar a
obtenção de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

ENERGIA SOLAR É TEMA DE CURSO PROMOVIDO PELO SENGE-CE
conclusão junto com a concessionária, com
as melhores linhas de financiamentos
vigentes hoje noBrasil.
“Todo o material é voltado para ensinar e
desenvolver as técnicas comerciais, margem
do negócio, lista de preços de fornecedores
com desconto, faturamento direto, finan
iamento, modelos de negócios, geração de
proposta, modelos de memorial de acesso a
concessionária e dicas preciosas que são
oferecidas aos alunos”, enfatiza o instrutor.
Com o intuito de promover novos
cursos para seus associados baseado no
mercado atual, o Sindicato dos Engenheiros
no Estado do Ceará (Senge-CE) promoveu,
de 30 de outubro a 1º de novembro, o 42º
curso de Energia Solar – Projeto,
Comercialização,
Financiamentos,
Legislação e Instalação de Gerador Solar
Fotovoltaico, desenvolvido pela empresa
Domingo e Rodrigues Energia Solar.
Segundo
o
instrutor
Alexandre
Rodrigues, o curso tem o objetivo de
dimensionar o sistema desde o início até a

Esta é parte de uma série de ações do
sindicato voltadas para o aperfeiçoamento
profissional dos associados. “Nossa gestão
tem uma preocupação fundamental em
levar aos associados temas de importância
para o mercado de trabalho. O curso de
energia solar foi especificamente pensado
por focar nas metodologias de projeto,
execução, vendas e financiamento. Novos
cursos estão previstos, entre eles o de
Topografia com Drones”, finaliza Teodora
Ximenes, presidente do Senge-CE.
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“Fui sorteado pelo Senge-CE e fiquei
bem feliz em fazer o curso de Energia
Solar. O sindicato é bem atuante e
fundamental para o bom andamento da
nossa profissão no Estado do Ceará”
declara Luciano Hamed Chaves, 26
anos, estudante de engenharia civil da
Universidade Federal do Ceará (UFC) e
sindicalizado ao Senge-CE.
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SENGE-CE APOIA O MÊS DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE PRÓSTATA
Desde 2003, todos os meses de novembro são
designados para a conscientização da população
masculina sobre a prevenção e o diagnóstico
precoce do câncer de próstata. Com início na
Austrália, a data logo se espalhou com campanhas
por todo o mundo. Além disso, as ações durante o
mês buscam estimular os hábitos masculinos a ter
mais atenção à saúde como um todo. O Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Ceará (Senge-CE)
apoia o “Novembro Azul”.
Cinco anos após a sua criação, o Novembro Azul
chegou ao Brasil, em parceria com o Instituto Lado
a Lado pela Vida e a Sociedade Brasileira de
Urologia. Assim como no Outubro Rosa, muitos
lugares iluminam seus espaços, desta vez com a cor
azul, e fazem ações voltadas ao movimento,
divulgando detalhes sobre a doença e deixando
clara a importância de se cuidar, prevenir e
diagnosticar o câncer.
Estima-se que um a cada seis homens
desenvolverá o câncer de próstata, especialmente
os adultos acima de 50 anos, já que ela está
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relacionada com o envelhecimento masculino.
Dessa forma, é indicado que todo homem a partir
dessa idade faça consultas regularmente e realize o
exame de toque retal, que indica alterações na
glândula (endurecimento ou nódulos), além de um
exame de sangue, a dosagem do PSA. Histórico
familiar de câncer de próstata e obesidade são
fatores de risco paraodesenvolvimento dadoença.
A próstata é uma parte do sistema reprodutor
masculino que produz um líquido para transportar
os espermatozoides, produzidos nos testículos e
levados até a vesícula seminal. Em conjunto com as
secreções das vesículas seminais e das glândulas
periuretrais, formam o sêmen, expelido durante a
ejaculação. Quando ocorre malignização das
células da próstata, elas se multiplicam de forma
descontrolada, formando tumores cancerígenos.
Não tenha vergonha, medo ou receio de
procurar ajuda. Nenhum tipo de apoio deve ser
visto com constrangimento. Por que não
aproveitar o Novembro Azul para dar o primeiro
passo em busca de uma saúde melhor? Cuide-se!
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