
EDIÇÃO: DEZEMBRO

Engenheiros da Prefeitura de Teresina definem 
minuta de PCCS para iniciar negociações

Profissionais se reuniram na sede do Crea-PI para definir a proposta

Segundo a Fundação Carolina, há um total de 607 bolsas 

divididas da seguinte forma: 349 para pós-graduação, 140 

de curta duração para doutorado e pós-doutorado, 50 para a 

Escola de Verão da Universidade Complutense, 34 para 

projetos de estudos institucionais, 29 para professores 

brasileiros e 5 para projetos em empreendedorismo. 

Foi definido a manutenção da contribuição associativa no 

valor de R$ 45,00 e a contribuição sindical no valor de R$ 

236,40, baseado no piso salarial do ano de 2015 ou, se 

preferir, o profissional pode pagar o correspondente a um dia 

de salário. A programação de atividades para valorização 

salarial continuará como pauta permanente.

Assembleia aprova proposta  
orçamentária e plano operacional 2016

Fundação Carolina oferece mais
de 600 bolsas na Espanha
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SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO
ESTADO DO PIAUÍ

Rua Arlindo Nogueira, 500 - Sala 204 - Centro
Fone: (86) 3303-4773

Senge elege dois novos 
conselheiros para o Crea-PI

Os engenheiros Luiz Henrique Pereira 

Facchinetti (efetivo) e Ítalo Portela Gomes 

(suplente) foram eleitos conselheiros para 

a Câmara de Engenharia Civil, e os 

engenheiros Carlos Alberto Guimarães 

Alencar (efetivo) e Emanoel Augusto Paulo 

Soares foram eleitos para a Câmara de 

Engenharia Elétrica. A eleição ocorreu no 

último dia 17. Ao todo, as entidades de 

classe que possuem representação no 

Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Piauí - CREA/PI, elegeram 

10 novos conselheiros para o triênio 2016-

2018. 

Sindicato realiza confraternização 
para filiados e parceiros

Os membros da diretoria do sindicato 

dos engenheiros realizaram a tradicional 

confraternização da entidade no 

restaurante Maré, no último dia 17. Na 

ocasião houve o sorteio de brindes e o 

presidente Antonio Florentino Filho 

agradeceu aos presentes pelo apoio na 

gestão do sindicato. Ele enviou uma 

pedindo o apoio e a adesão ao sindicato 

para torná-la uma entidade mais forte.

"Que os engenheiros se unam em 

nossas lutas, se filiem ao sindicato, tornem 

nossa entidade mais fortes e assim teremos 

muito mais força para alcançarmos nossas 

conquistas", afirmou. Abaixo seguem fotos 

da confraternização.



Diretoria aprova proposta orçamentária 
e plano operacional 2016
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No último dia 17, a diretoria do 
Sindicato dos Engenheiros se reuniu 
na segunda assembleia geral do ano 
para apreciar e votar a proposta 
orçamentária, o plano de trabalho, a 
contribuição sindical e associativa 
2016, além da filiação à União Geral 
dos Trabalhadores (UGT), entre 
outros assuntos.

A assemb le ia  de f i n i u  a  
manutenção da cont r ibu ição 
associativa no valor de R$ 45,00 e a 
contribuição sindical no valor de R$ 
236,40, baseado no piso salarial do 
ano de 2015 ou, se preferir, o 
p r o f i s s i o n a l  p o d e  p a g a r  o  
correspondente a um dia de salário.

O plano operacional para o 

próximo ano manteve as mesmas 
lutas do Sindicato dos Engenheiros, 
como a maior aproximação dos 
profissionais e estudantes ao 
sindicato, manter o assessoramento 
jurídico trabalhista permanente, 
desenvolver políticas para garantir 
salários justos e planos de cargos e 
salários baseado na lei 4.950-A, que 
estabelece o piso profissional do 
engenheiro. 

Na ocasião, os engenheiros 
presentes aprovaram a filiação do 
Senge-PI à União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), entidade que 
tem atuado no apoio e incentivo das 
instituições sindicais nos estados. 
Segundo o presidente do Senge, 
Florentino Filho, com a decisão o 
sindicato busca se fortalecer e obter 
n o v o s  m e c a n i s m o s  p a r a  o  
aperfeiçoamento dos engenheiros 
piauienses e também suporte nas 
campanhas por melhorias salariais.

Para o Senge-PI, o ano de 2015 
foi voltado para a luta contra a 
tentat iva de pr ivat ização do 
saneamento no estado. A proposta - 
apoiada pelo Governo e Prefeitura de 
Teresina - de subdelegar os serviços 
de água e esgoto na capital sofreram 
forte resistência do sindicato, que 
alerta para o caos que será gerado 
em todo o sistema após a entrega do 
setor para empresários, através de 
uma parceria público privada. "A 
popu lação  so f re rá  p re ju ízos  
incalculáveis com essa privatização", 
lamentou.

Em 2016, o Sindicato dos 
Engenheiros do Piauí continuará na 
luta contra o projeto e buscará 
avanços  nas  conqu is tas  de  
valorização salarial dos engenheiros 
piauienses, com novos planos de 

cargos e salários. O Governo e a 
Pre fe i tu ra  de  Teres ina  tem 
demonstrado desinteresse em criar 
valorizar a categoria. "Nesse 
momento de crise política e 

econômica, a engenharia precisa 
estar unida para se fortalecer e 
t r a b a l h a r  p a r a  m a n t e r  o  
d e s e n v o l v i m e n t o " ,  p o n t u o u  
Florentino.

Engenheiros discutiram o plano de atividades do sindicato

Na assembleia, Antonio Florentino pautou as metas para 2016

Senge vai trabalhar por melhores salários 
e contra a privatização do saneamento 
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Os melhores cursos de engenharia 
elétrica no Brasil

O MEC (Ministério da Educação) 
acaba de divulgar o resultado da 
avaliação de instituições de ensino 
superior na área de engenharia 
elétr ica.  Há dois índices de 
classificação: o IGC (Índice Geral de 
Cursos), que avalia as universidades 
e faculdades como um todo, e o CPC 
(Conceito Preliminar de Curso), que 
considera variáveis como notas do 

Por Exame.com

Enade, titulação dos docentes e 
infraestrutura. Nenhum curso do 
Piauí ficou entre os cinquenta 
primeiros.

Dos cursos de engenharia 
elétrica analisados no quesito CPC, o 
mais bem avaliado é o da UFMG 
(Universidade Federal de Minas 

Gerais), em Belo Horizonte. O índice 

vai de 1 a 5, e é considerado 
insatisfatório quando não atinge o 
nível 3. Universidades que não 
participam do Enade não são 
consideradas pelo ranking. Confira 
abaixo os melhores cursos na área no 
ciclo de avaliação de 2014, cujo  
Conceito Preliminar de Curso foi 
enquadrado  na   faixa   que  vai  de   
4 a 5:

Fundação oferece mais de 600 bolsas de estudo na Espanha
Por Exame.com

A Fundação Carolina anunciou 

sua 16ª oferta de bolsas de estudos 
para estudantes latino-americanos. 
Para o ano letivo de 2016-2017, há 
um total de 607 bolsas divididas da 
seguinte forma: 349 para pós-
graduação, 140 de curta duração 

para doutorado e pós-doutorado, 50 
para a Escola de Verão da 
Universidade Complutense, 34 para 
projetos de estudos institucionais, 29 

para professores brasileiros e 5 para 
 projetos em empreendedorismo. 

Fundada em 2000 para promover 

trocas educacionais entre a Espanha, 
países Ibero-americanos e outros que 
tenham laços históricos, culturais ou 

 geográficos com o país, a Fundação 
 Carolina conta com 110 instituições 
 conveniadas. São aceitos bolsistas de  

várias áreas do conhecimento. 



Engenheiros da PMT aprovam minuta de 
PCCS para negociação com o Executivo
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C e r c a  d e  3 0  e n g e n h e i r o s ,  

agrônomos e arquitetos da Prefeitura 

de Teresina se reuniram na sede do 

Crea-PI para iniciar as discussões de 

criação do Plano de Cargos e 

Salários na administração municipal. 

Sob o comando do Sindicato dos 

Engenheiros, os profissionais 

aprovaram uma minuta de projeto de 

lei a ser encaminhada para o 

Executivo, com o objetivo de 

negociar a sua implantação. 

Entre os principais pontos da 

proposta está a remuneração inicial 

no valor de R$ 8,321,10 e final de R$ 

16.399,47, além organização da 

carreira em três classes, cada uma 

com seis níveis. A remuneração de 

engenheiro, arquiteto e agrônomo 

será composta do vencimento e da 

grat i f icação de produtividade 

operacional no valor de 60% 

(sessenta por cento) do vencimento, 

conforme a referencia em que o 

servidor se encontrar. O Sindicato dos 

Engenheiros encaminhou a proposta 

de à Prefeitura de Teresina, solicitando 

uma audiência com o prefeito Firmino 

Filho para iniciar as negociações. 

Abaixo seguem as tabelas com a 

organização da carreira.

Discussão da nova minuta do plano de cargos ocorreu na sede do Crea-PI
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