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Coube à Gestão 2020-2023 liderada pelo engenheiro agrônomo 
Cezar Henrique Ferreira conduzir as celebrações dos 80 anos 
da fundação do Sindicato dos Engenheiros, comemorada neste 
20 de junho. A atual diretoria é, da mesma forma, fiel depositária 
do legado e do trabalho de sucessivas gerações de colegas, 
que mantiveram nosso Sindicato em ritmo constante de cres-
cimento, viabilizado pela solidez econômico-financeira e pela 
participação voluntária de 17 mil associados.

Nossa diversidade é talvez nosso maior patrimônio. Diariamen-
te, encaramos o desafio de sermos referência para os profissio-
nais representados dos mais variados segmentos, sejam eles 
da iniciativa privada, do setor público, da ativa, aposentados, 
jovens, idosos, homens e mulheres, do interior ou da Capital. 
Para gerir tamanha heterogeneidade, característica inclusive 
da própria Engenharia, optamos de longa data por oferecer 
serviços e benefícios exclusivos, diferenciados e significativos, 
como saúde, previdência, qualificação profissional, assessoria 
jurídica, entre outros, em complemento à Ação Sindical, nosso 
principal esteio e eixo de atuação.

Os resultados podem ser mensurados através de pesquisas e 
indicadores que apontam para um grau elevado de satisfação 
por parte dos sócios e dos colegas representados, que encon-
tram no Sindicato o suporte necessário para o planejamento 
de carreiras, qualidade de vida e melhorias nas condições de 
trabalho e renda. Superamos com vigor e responsabilidade as 
ameaças de estrangulamento orçamentário impostas à maioria 
das entidades sindicais a partir da Reforma Trabalhista. Vis-
lumbramos com muita antecedência os riscos da dependência 
da Contribuição Sindical obrigatória e nos preparamos para o 
impacto, com planejamento estratégico, gestão profissional, 
atualização tecnológica, responsabilidade social e com uma 
profunda capacidade de diálogo e articulação com empresas, 
governos e entidades de todos os matizes, estatutariamente 
isentos de interferências político-partidárias, em benefício da 
categoria e da sociedade.

Agradecemos às centenas de manifestações que recebemos 
ao longo dos últimos dias, porém, dirigimos um especial 
agradecimento à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 
nas figuras do seu presidente, deputado Valdeci Oliveira, e do 
deputado Elton Weber, autor da iniciativa de homenagear os 
80 anos do SENGE-RS no Grande Expediente do último dia 14 
de junho, acontecimento ímpar que cobriu de orgulho todos os 
engenheiros e engenheiras do nosso Estado.

Por outro lado, convidamos a todos para participar da 15ª 
edição dos Painéis da Engenharia, seminário que na tarde do 
dia 23 de junho irá tratar da Engenharia do Futuro: Agentes e 
Possibilidades, evento já considerado o maior do setor em 2022, 
cujas inscrições gratuitas, porém limitadas, permanecem aber-
tas a partir do Portal SENGE. Conheça a programação e garanta 
seu lugar entre painelistas de renome internacional. Faremos 
distribuição de brindes, como o Livro dos 80 Anos, entre outros. 
Também homenagearemos ex-presidentes, dirigentes e entida-
des coirmãs com o Troféu Mérito SENGE. Agradecemos também 
ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) pelo 
apoio na forma de inestimável patrocínio e participação.

80 anos de lutas pela 
valorização profissional


