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Numa iniciativa até então inédita, o 
Sindicato 



Editorial

Seja para provocar mudanças, ou afir-
mar a manutenção de um quadro que 
vem dando resultados, as eleições são 
muito importantes em todos os setores 
de nossa sociedade. E, no sentido elei-
toral, este é um ano bem movimentado 
para os profissionais filiados e repre-
sentados pelo SENGE-ES.

No último mês de junho tivemos a elei-
ções no Sistema Confea/Crea, quando 
mais de mil profissionais do Espírito 
Santo, entre engenheiros, técnicos e 
arquitetos, foram às urnas e deram um 
novo voto de confiança tanto para o 
presidente do Crea-ES quanto para o 
presidente do Confea, numa afirmação 
de que estão realizando bons trabalhos 
frente à suas respectivas entidades. Am-
bos receberam o apoio do SENGE-ES 
e torcemos para que suas novas gestões 
sejam tão eficientes e bem-sucedidas 

quanto nos três últimos anos.

Nos dias 29 e 30 de setembro será a vez 
do SENGE-ES realizar eleições para a 
escolha da diretoria que controlará a o 
Sindicato por mais um período de três 
anos. O processo está apenas começan-
do, mas, como sempre, o Sindicato fará 
tudo para que o mesmo corra com mui-
ta tranqüilidade e transparência.

Esta edição do Jornal do Engenheiro 
trás também a cobertura dos Encon-
tros Regionais preparatórios para o 8º 
Consenge que o Sindicato promoveu 
no estado. Uma das maiores preocupa-
ções do Sindicato nos últimos anos foi 
sair da Grande Vitória e integrar todas 
as regiões de nosso estado, para que pu-
déssemos alcançar um número maior 
de profissionais, de forma que pudes-
sem conhecer mais o Sindicato.

Vendo a realização do 8º Consenge 
este ano, e a necessidade de realizar o 
Encontro Regional para a eleição dos 
delegados que representarão o estado 
no Congresso, o SENGE-ES viu nes-
ses Encontros a oportunidade ideal de 
iniciar um trabalho mais profundo em 
busca dessa expansão. Acreditamos que 
nosso objetivo inicial foi alcançado e 
muitos desafios ainda vêm por aí.

Forte abraço e boa leitura,
Eng. Mec. Sebastião da Silveira

Presidente do SENGE-ES
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Jurídico

SENGE-ES ajuíza ações coletivas

Em abril o SENGE-ES ajuizou uma 
ação perante a Vara da Fazenda Pública 
Municipal de Cachoeiro do Itapemirim 
uma ação onde busca Isonomia Salarial 
para cinco profissionais de Engenharia.

Foi obtida uma primeira vitória em sede 
de antecipação dos efeitos da tutela em 
que o MM. Juiz determinou a equipara-
ção do vencimento dos profissionais aos 
seus paradigmas, onde obtiveram rele-
vante correção de seu vencimento base.

O SENGE-ES agora busca a manutenção 
da decisão que favoreceu os profissionais.

Outra ação que tramita perante o Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT) é um 
Mandado de Segurança em que o SEN-
GE-ES busca a aplicação da Lei 4.950-
A/66 aos salários dos Engenheiros con-
tratados no último concurso promovido 
pela CESAN. A referida Lei determina 
que o profissional de Engenharia deve 
receber pelo menos R$ 2.490,00 para 
uma jornada diária de seis horas de tra-
balho e R$ 3.527,50 para uma jornada 
diária de oito horas de trabalho.

Em caso de vitória na referida ação há 
que se ressaltar que o SENGE-ES passa-
rá a lutar para a aplicação da referida Lei 
também aos outros profissionais de En-
genharia que trabalham para a CESAN.

Mais informações nas próximas edições 
e nos boletins do SENGE-ES.



Fala Profissional

Fala Diretor

As discussões políticas, aquecidas pelas 
eleições, trazem à tona temas como cons-
trução de escolas, de creches, de postos de 
saúde, melhorias no setor de transportes, 
na infra-estrutura urbana e rural e tantos 
outros benefícios que possuem relação 

direta com as atividades exercidas pelos 
Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e 
demais profissionais que compõem o nos-
so sistema CONFEA/CREA.

É neste momento que devemos estar aten-
tos às promessas que são elaboradas pelos 
candidatos e que estão sendo apresentadas 
à sociedade, pois é durante esta discussão 
que podemos lançar mão de um instru-
mento, hoje ainda pouco utilizado, mas de 
grande relevância, que é o Termo ou Carta 
de Compromisso.

Este Termo ou Carta de Compromisso 
é um documento elaborado por servi-
dores públicos profissionais do sistema 
CONFEA/CREA e pelo Sindicato, o 
qual reflete as mais diversas necessidades 
de melhorias para que estes trabalhadores 
possam executar suas tarefas com digni-
dade. Quando assinado pelo candidato, o 

documento nada mais é do que a vontade 
expressa do futuro Gestor Público em tra-
balhar conforme as legislações aplicáveis 
aos profissionais da área técnica, criando 
condições para que exerçam fielmente os 
seus trabalhos, cumprindo com seus deve-
res e responsabilidades e garantindo seus 
direitos e, no mínimo, o Salário Profissio-
nal estabelecido para a categoria. 

Ao aceitar o Termo ou Carta de Compro-
misso com os profissionais, o candidato 
mostra à sociedade que tem vontade, se-
riedade e transparência para trabalhar cor-
retamente e que suas propostas de campa-
nha poderão ser concretizadas, visto que 
terá ao seu lado trabalhadores satisfeitos e 
orgulhosos por servirem.

Filippo de Carvalho Gava
Engenheiro Civil

Secretário de Imprensa / SENGE-ES

O Esp

Ações da ISA – Seção ES com foco no desenvolvimento do Estado
Fala Profissional

Compromisso com a sociedade





SENGE-ES elabora Termo 
de Compromisso para 
candidatos a Eleições 
Municipais 2008

No dia 05 de outubro acontecem as 
Eleições Municipais 2008, quando os 
brasileiros irão às urnas escolher seus 
representantes nas Prefeituras e Câma-
ras Municipais de todo o país.

O Sindicato dos Engenheiros no Es-
tado do Espírito Santo disponibiliza 
aos profissionais servidores públicos, 
interessados na valorização profissional 
junto à sua Prefeitura, um Termo de 
Compromisso de campanha dos candi-
datos a Prefeito.

Para mais informações sobre esse do-
cumento, envie um e-mail para o ende-
reço compromisso@senge-es.org.br.

SENGE-ES inicia Processo Eleitoral 2008/2011

No final do mês de julho o SENGE-ES 
deu início a mais um processo eleitoral 
que elegerá a nova diretoria para o perí-
odo 2008/2011 com a eleição dos pro-

fissionais que farão parte da Comissão 
Eleitoral responsável pelo processo.

A Assembléia foi realizada no dia 7 de 
agosto, no Centro de Formação Martim 
Lutero e contou com uma presença ma-
ciça de profissionais filiados.

Os membros da Comissão, escolhidos 
em votação foram os Engenheiros Mar-
co Aurélio Ribeiro Brunetti, Demilson 
Guilherme Martins e Luiz Fernando Du-
arte Rocha. Os próximos passos serão a 
Convocação Oficial das Eleições, no dia 
28 de agosto e a abertura do período para 
inscrição de chapas, que vai até o dia 12 
de setembro. As eleições serão realizadas 
nos dias 29 e 30 de setembro.

Publicação do Edital convocando para Assembléia 28/07
Assembléia Geral para compor a Comissão Eleitoral 07/08

Convocação das Eleições 28/08
Encerramento do Registro de Chapas 12/09

Publicação da Relação Nominal de Chapas 15/09
Encerramento do Prazo para Pedidos de Impugnação 20/09

Composição das Mesas Coletoras 22/09
Eleições 29 e 30/09

Confira abaixo o Calendário Eleitoral completo:

O presidente do Sindicato, Sebastião da 
Silveira, e o vice-presidente, Rogério Ra-
mos, coordenaram a Assembléia que defi-
niu a Comissão Eleitoral
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Convênios

SENGE-ES fecha
convênio com 
Embracon 
No início de agosto o SENGE-ES fe-
chou um acordo com a Administradora 
de Consórcios Embracon. A Embracon 
é uma das maiores e mais conceituadas 
empresas do segmento, atuando na área 
de consórcios há mais de 19 anos.

Através do acordo firmado, a Em-
bracon passará a comercializar cotas 
de consórcios junto aos associados 
do SENGE-ES, com a criação de um 
grupo único para os associados ou até 
mesmo podendo incluir os associados 
em grupos em andamento, para agilizar 
a participação destes.

Cada associado terá direito a adquirir 
até quatro cotas de consórcio.

Para mais informações ou adquirir co-
tas de consórcio, entre em contato com 
o supervisor Luís Lima, pelos telefones 
(27) 3038-3562 e (27) 9929-8757.

Florianópolis sedia o 8º Consenge

Após três meses de encontros pre-
paratórios realizados pelos Sindica-
tos de Engenheiros (Senges) filiados 
para discutir teses e eleger delegados, 
aproxima-se a data do 8º Congresso 
Nacional de Sindicatos de Engenhei-
ros (Consenge), que será realizado 
entre os dias 3 e 6 de setembro des-
te ano, em Florianópolis, sob o lema 
“Engenharia e Desenvolvimento 
com Inclusão Social”. As discussões 
estão divididas em três temas: “Ener-
gia, Ambiente e Inclusão Social”; “A 
Engenharia na Construção da Sus-
tentabilidade”; e “Organização Sin-
dical”.

O 8º Consenge visa promover a dis-

cussão entre os engenheiros com o 
objetivo de definir, para o próximo 
triênio, a ação da Fisenge e dos Senges 
filiados no campo sindical/profissio-
nal, nas áreas de política tecnológica 
e de ensino da engenharia e, também, 
capacitar a Fisenge e os Senges para 
acompanhar e intervir no debate de 
temas nacionais e na política institu-
cional do país. 

O Congresso tentará, ainda, estreitar 
os laços com os movimentos sociais e 
entidades internacionais e definir um 
plano de lutas centrado nos direitos e 
defesa dos trabalhadores, bem como 
consolidar a Fisenge e ampliar sua 
base de atuação.



Profissional do SENGE-ES é pré-indicado 
para CT do Conama

O Eng. Mecânico José Carlos de Assis, 
profissional filiado ao SENGE-ES e 
coordenador dos Encontros Regionais 
do 8º Consenge, foi pré-indicado pela 
Fisenge para uma vaga na Câmara Te-
mática de Controle e Qualidade Am-
biental do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama).

Além de Assis, também foram indi-
cados no Espírito Santo o Eng. Civil 
Marcos Motta Ferreira, pelo Coema-
ES e o Eng. Florestal Álvaro Garcia, 
pela SBEF. Todos fazem parte de uma 
lista de 90 nomes que serão avaliados 
pelo Confea através de análise de cur-
rículo, experiência de atuação na área 
e conhecimento técnico do setor.

No total são 11 Câmaras Técnicas, 
cujo objetivo é instruir tecnicamente 
o Conama, estudar e emitir pareceres 

acerca dos assuntos tratados, além de 
elaborar minutas de resoluções, entre 
outras funções.

As indicações finais serão feitas na pró-
xima plenária do Confea, que será reali-
zada entre os dias 27 e 29 de agosto.

O Assessor da Gerência de Relações 
Institucionais do Confea, Miguel Madei-
ra, diz que existe uma expectativa muito 
grande por parte do Conama pela parti-
cipação destes profissionais nas Câmaras, 
para dar efetiva contribuição nas formu-
lações técnicas sobre diversos temas.

“Além das representações para as Câ-
maras Técnicas, essas indicações per-
mitirão ao Sistema Confea/Crea a 
formação de um banco de dados de 
especialistas na Área Ambiental”, afir-
ma Madeira.


