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INFORMATIVO

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará

SENGE-CE INICIA CURSO DE MANUTENÇÃO DE CELULARES
Em janeiro, o Sindicato dos Engenheiros no Estado do
Ceará (Senge-CE) e o Centro Vocacional Tecnológico
(CVT), em parceria com o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), deram início ao
curso de Manutenção de Celulares, voltado aos
moradores do bairro Moura Brasil que fazem parte do
projeto social Gente do Bem, o qual atua com ações na
comunidade.
“É uma grande oportunidade de ingressar no mercado
de trabalho não só como funcionário, mas como
empreendedor, o que me traz muita esperança. Quando
encerrar o curso, já quero imediatamente ir comprando
meu material e construindo minha bancada. Sou muito
grato a todos do Senge que têm proporcionado muita
alegria para o meu coração com a chance de melhorar
minha vida e a de outras pessoas”, as palavras são de
Felipe Delano, aluno do curso.
Ao longo de três meses, os alunos irão aprender
conceitos básicos da atividade e já poderão abrir seus
próprios negócios. O curso tem como objetivo capacitar
os alunos a diagnosticar e sanar defeitos mecânicos,
eletrônicos, e a operar os instrumentos utilizados na
bancada de trabalho, tais como estação de retrabalho
para componentes de tecnologia SMD, estação de solda

ESD, multímetro, fonte e frequencímetro, e efetuar a
programação e a reprogramação em aparelhos.
“Promover esse tipo de atividade é de suma importância
para nós, que fazemos parte do Senge-CE, pois
incentivamos o empreendedorismo em nosso Estado e
vamos tirar essas pessoas do desemprego. Ainda teremos
outros cursos da parceria e ótimos frutos desse projeto”,
enfatiza Teodora Ximenes, presidente do Senge-CE.

SENGE-CE REALIZA DOAÇÃO DE MÁSCARAS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Ao todo, já foram entregues mais de 2 mil unidades ao
hospital, que lida diretamente com pacientes da
Covid-19 e possui oito leitos destinados a pacientes
graves e gravíssimos. Para o coordenador de
enfermagem da Santa Casa, Rodrigo de Castro, a ação é
fundamental para o bom atendimento dos pacientes.
“Com a situação sanitária que nos encontramos, essa
doação ajuda bastante na assistência que oferecemos
aos pacientes e traz mais segurança ao profissional, o
que acarreta na melhoria da qualidade do atendimento à
sociedade”, explica.
Rodrigo expressa ainda a gratidão de todos os
funcionários e reforça a importância de atos como este
que o Senge vem fazendo durante toda a pandemia.
“Estamos imensamente agradecidos ao Senge. A
situação está se agravando com a aceleração da
demanda, o que faz com que o material doado seja
fundamental para nós”

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará
(Senge-CE), realizou nesta quinta-feira (4), a entrega de
máscaras de proteção do modelo “Face Shield”, à Santa
Casa de Misericórdia de Fortaleza. Os equipamentos de
proteção foram confeccionados pelo Instituto Federal
(IFCE) através de uma parceria firmada com o Senge-CE,
em 2020.
www.sengece.org.br

A presidente do sindicato, Teodora Ximenes, esteve
pessoalmente na Santa Casa para entregar a doação e
falou sobre a oportunidade de poder continuar
contribuindo com o bem-estar dos profissionais e
consequentemente dos pacientes.
“Para nós, é muito gratificante em um momento desses
poder contribuir com os profissionais que trabalham na
linha de frente contra essa pandemia que assola o
mundo inteiro, ainda mais em uma instituição filantrópica
que recebe tão pouca assistência”, destacou.
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