


Sempre nas lutas pela melhoria na qualidade  
de vida e nas condições de trabalho, em defesa dos 
profissionais, pela garantia dos direitos 
trabalhistas, por oportunidades de emprego, em 
defesa das empresas nacionais. 

Cenário político, econômico e social 



CNTU 
Representa hoje mais de 1 milhão de  
profissionais das categorias dos  
engenheiros, odontologistas, farmacêuticos,  
nutricionistas e economistas. 
Defesa dos trabalhadores, lutas compartilhadas dos  
profissionais em defesa da saúde, ciência e tecnologia,  
educação e qualificação profissional, meio ambiente  
e sustentabilidade, alimentação saudável. 



CNTU  

Campanhas Brasil Inteligente 



CNTU  

Eventos 



O projeto Cresce Brasil,  
lançado em 2006, vem  
debatendo questões da engenharia  
nacional e apresentando propostas factíveis  
aos candidatos em épocas de eleições e aos governantes.  
São dez anos buscando contribuir efetivamente para a melhoria  
de vida dos cidadãos brasileiros. 





Bandeiras  
da FNE 



Isitec 

 Criado em 2011, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia é uma 
iniciativa pioneira do Seesp, com apoio da FNE. 
 

 Atualmente está na sua 4ª turma de graduação em Engenharia de 
Inovação – primeiro curso do Brasil. 
 

 Oferece cursos de extensão, capacitação, especialização, 
customizados, muitos em parceria com grandes empresas e  
órgãos governamentais. 



 18 sindicatos filiados 
 

 500 mil profissionais  
representados 
 

 Lutas em defesa do  
desenvolvimento e pela  
valorização profissional 
 

 Entidade apartidária 
 

 Diretoria colegiada e democrática 



O fortalecimento de cada  

sindicato é fundamental para a 

FNE, como forma de representar 

suas bases em todo o País. 



Sindicatos filiados 

Atuação 
 negociações coletivas nacionais e locais, 

com empresas privadas e órgãos públicos  
 

 Sedes próprias na maioria  
dos estados, incluindo subsedes  
 

 Benefícios ampliados aos associados: 
planos de saúde, convênios com escolas, 
idiomas, turismo, lazer, cultura Inauguração da sede do Senge Alagoas 

Mobilização dos engenheiros no Pará 

Cartão do Associado  
Senge Piauí 

Sede do Senge Distrito Federal 



 Defesa do salário mínimo 
profissional – parecer  
do ministro Francisco Rezek 
 

 Acompanhamento e atuação no 
Congresso Nacional sobre projetos 
de lei de interesse da categoria 

Sindicatos filiados 

Atuação 

FNE realiza palestra sobre salário 
mínimo profissional no Seesp 

Presidente do Senge-CE em 
encontro com senadores Articulação entre o Senge-RS e o 

Ministério Público do Trabalho 

Mobilização do 
Senge-AC 
representou 
marco na luta 
pelo piso 



Sindicatos filiados 

Atuação 
 Participação  em conselhos de empresas 

e de órgãos públicos, cargos em 
secretarias, inserção nos debates sobre 
políticas públicas 
 

 Cursos, palestras, seminários 
 
 Disciplinas sobre sindicalismo e 

exercício da profissão  
em universidades 

Atuação de Modesto Filho à frente do 
Senge-RN o levou à Presidência do Crea 

Seminário Cresce Brasil  
em Mato Grosso 

Simpósio no Tocantins discutiu 
desenvolvimento sustentável 



 Premiações, grandes eventos, 
concursos, incentivando a pesquisa  
e valorizando os profissionais 
 

 Espaços nas sedes para uso  
dos profissionais e da  
comunidade: auditórios, salas de 
informática e reuniões  

IX Conse, realizado pela FNE  
em parceira com o Senge-MS 

Solenidade marca o 44º 
 aniversário do Senge-SC 

Cresce Brasil Roraima discutiu  
produção e infraestrutura 

Sindicatos filiados 

Atuação 



Negociação do Senge Amapá 

 Comunicação com os profissionais: 
jornais, revistas, sites, redes sociais: 
aproximação com profissionais, 
associados e sociedade em geral 
 

 Departamentos jurídicos, comunicação, 
assessoria de imprensa 
 
 

 Núcleo Jovem  
Engenheiro 

Estudantes do Senge-GO participam  
de curso para aprimorar carreira 

Assessoria jurídica aos  
profissionais do Senge-MA 

Sindicatos filiados 

Atuação 

Mobilização da categoria no Tocantins 



Engenharia Unida Engenharia Unida  
Pelo desenvolvimento nacional e valorização profissional 



Engenharia Unida  

Objetivos 

 Reunir lideranças, entidades sindicais, conselhos, associações, 
escolas, empresas, profissionais, juventude, interessados 
 

 Discutir, elaborar propostas, valorizar a profissão,  
destacar a importância da engenharia nacional para o 
crescimento e desenvolvimento 
 

 Inserir a engenharia e toda a área tecnológica nos fóruns - 
públicos e privados - onde aconteçam debates, eventos,  
projetos de interesse da categoria 
 

 Disseminar o movimento e divulgar amplamente suas ações em 
um número cada vez maior de organizações  



Engenharia Unida  

Ações 
Lançamento da iniciativa 

Apresentação do 
movimento  

durante a Soea 



Lançamento da Frente Parlamentar  
da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional 
 
22 de novembro, Congresso Nacional 

Aglutinar a inteligência técnica para 

resolver problemas estruturais do 

País, apostar na inovação e 

tecnologia de ponta, indicar as 

causas da estagnação do 

desenvolvimento nacional e 

os caminhos para a retomada  

do crescimento. 



Acompanhe nossas redes sociais 



Muito obrigado! 

Eng. Murilo Pinheiro 
murilo@seesp.org.br 
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