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Estudos e  
prática demos-

tram os benefícios 
que os polímeros trazem 

a um CBUQ na construção e 
restauração de um pavimento; princi-

palmente em relação às deformações decor-
rentes, falta de manutenção adequada, cargas sem 

limites de nossas rodovias e dos efeitos do tempo em 
altas e baixas temperaturas. Modifi cação estrutural em nível 

molecular, tendo como resultado um produto homogêneo, estável 
termicamente e que supere as limitações dos asfaltos tradicionais. Estas 

são algumas das características da existência do polímero no processo de recu-
peração do aslfalto. Conheça outras vantagens sobre o polímero na página 6.
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Diz o ditado popular que “Política, fu-
tebol e religião não se discute”. Pode-
mos até concordar que a política é um 
assunto instigante e, inevitavelmente, 
polêmico, porém não vivemos sem ela.

Atualmente, por preconceito ou até 
mesmo por falta de informação a 
maioria dos se afasta dos temas po-
líticos e este afastamento interfere 
negativamente na condução das po-
líticas públicas em nosso país.

Seria benéfi co e fundamental que a 
maioria das pessoas se propusesse a 
aventurar pelo campo da política, não 
necessariamente de forma partidária 
ou ideológica, mas buscando esclare-
cimentos e exercendo sua cidadania 
de maneira efetiva. Este seria o cami-
nho ideal para a construção de uma 
sociedade mais politizada, crítica e 
participativa na busca de uma política 
justa, ética e solidária.

Mobilizar e conscientizar a sociedade 
sobre a importância da política em 
nosso cotidiano é uma tarefa árdua, 
entretanto, de extrema necessidade. 
Existem vários mecanismos para 
atingir este objetivo. A internet, por 
ser um canal de fácil disseminação de 
informação, é uma das ferramentas 
mais poderosas. Por meio de sites, e-
mails, blogs, twitters e outros canais 
disponíveis na web é possível comu-
nicar-se com boa parte dos cidadãos, 
que podem se tornar multiplicadores 
da construção da cidadania.

É necessária a existência de um olhar 
capaz de discernir a verdadeira face de 
um político que representa a popula-
ção. O processo eleitoral de 2010 será 
de afi rmação para a sociedade brasilei-
ra do melhor projeto para esse país. O 
povo brasileiro passou por oito anos 
de implantação do projeto Neoliberal, 
que custou muito ao país. Depois ex-
perimentou um governo que ampliou 
os projetos sociais, investiu no ensi-
no público, fez uma política externa 
condizente com o tamanho do Brasil, 
dentre outros avanços.

Enfi m, a batalha está posta. O mo-
vimento sindical tem que “comprar 
esta briga”, sair às ruas, mostrar a sua 
força, conscientizar os profi ssionais e 
ganhar as eleições.

Saudações Sindicais,
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No dia 21 de junho o SENGE-ES 
promoveu com muito sucesso o 
II Fórum de Valorização Profis-
sional, um evento que faz parte 
do Planejamento Estratégico da 
entidade e fez parte da programa-
ção comemorativa pelos 50 anos 
do CREA-ES.

No Fórum foram apresentadas 
duas palestras de alto nível, que 
prendeu a atenção de todos os 
participantes que lotaram o au-
ditório do CREA-ES: a primeira 
ministrada por Eudier Antônio da 
Silva, que apresentou seu trabalho 
sobre “Recuperação de Rodovias 
com uso de Micro concreto asfál-
tico modifi cado com polímeros 
SBS” e a segunda apresentada por 
Sônia Coelho de Oliveira, com o 
tema “Gestão rumo à Excelência”.

O Engenheiro Eudier apresentou 

Profissionais prestigiam II Fórum de Valori-
zação Profissional

um trabalho detalhado sobre o 
qual pôde falar com muita pro-
priedade graças aos seus mais de 
30 anos de trabalho com pesquisa, 
ensaios de teste e pavimentação 
de rodovias. A apresentação foi 
realizada de maneira que mesmo 
aqueles que não atuam na área de 
rodovias puderam receber e com-
preender informações sobre ge-
otecnia de um pavimento e com 
usos de algumas alternativas de 
aproveitamento de pó de pneu e 
escória de aciaria. Ao final houve 
várias perguntas de profissionais 
da área e até mesmo de alguns 
curiosos.

Demonstrando toda a sua paixão 
pelo assunto Eudier levou ao au-
ditório uma grande amostra do 
asfalto tema de sua palestra para 
apresentar aos presentes. Junta-
mente com Eudier também esti-

veram presentes seu filho, estu-
dante de Engenharia e diretor da 
empresa Consulpavi e o seu gen-
ro, que trabalha como engenheiro 
na Holanda e estava visitando o 
Espírito Santo.

A segunda palestra, proferida 
pela engenheira Sônia Coelho de 
Oliveira, que também é geren-
te da Secretaria Estadual de De-
senvolvimento, tratava de desen-
volvimento de empresas e suas 
demandas para competir num 
mercado tão promissor como o 
de nosso estado, já que o Espíri-
to Santo passa por uma fase bas-
tante positiva de crescimento em 
vários setores, principalmente no 
petróleo, siderurgia e mineração.

Ao final das palestras foi aberto 
um momento para os presentes 
perguntarem aos palestrantes. O 
interesse dos participantes foi 
tanto que o tempo planejado para 
este momento teve que ser extra-
polado, ficando todos os presen-
tes satisfeitos e parabenizando o 
evento e as palestras.

Para fi nalizar o presidente do sin-
dicato, Sebastião da Silveira, fez as 
suas considerações, agradecendo a 
presença de todos, aos palestran-
tes, ao deputado Paulo Roberto 
e ao presidente do Crea-ES Luis 
Fioroti pelo total apoio neste e 
aproveitou para convidar os pro-
fi ssionais da Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia a se fi liarem no 
SENGE-ES e participar de outros 
eventos que serão promovidos 
pelo Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Espírito Santo.

O trabalho dos palestrantes Eudier Antônio da Silva (esquerda) e Sônia Coelho de Oliveira 
abrilhantou o II Fórum
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No dia 22 de maio o SENGE-ES 
realizou uma festa de Confraterni-
zação no Clube Álvares Cabral em 
comemoração pelos seus 29 anos.

A festa de confraternização anu-
al do SENGE-ES, que já virou 
tradição entre os profissionais 
do estado, contou com a partici-
pação de aproximadamente 500 
pessoas, entre profissionais da 
Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia e seus respectivos familia-
res, amigos e convidados.

A comemoração deste ano foi 
um marco pois pela primeira vez 
conseguiu reunir um número tão 
expressivo de autoridades políti-
cas e sindicais do estado, como o 
vice-governador Ricardo Ferraço, 
o Senador Renato Casagrande, o 
Deputado Estadual Givaldo, o 
ex-prefeito de Colatina, Gueri-

no Balestrassi, a Deputada Fede-
ral Iriny Lopes, o presidente da 
FUNCEF Guilherme Lacerda, 
o presidente do Sinergia Edson 
Wilson, o Deputado Estadual 
Marcelo Santos, o presidente da 
Câmara Municipal de Vitória Ale-
xandre Passos, e o ex-presidente 
da Câmara Municipal de Cariacica 
Heliomar Costa Novaes.

Entre outras personalidades pre-
sentes estavam ainda o Presidente 
da Findes, o Engenheiro Lucas 
Izoton, o Subsecretário de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, 
o Engenheiro Carlos Camisão, o 
vereador de Vitória, Juarez Viei-
ra, o Secretário Municipal de Vila 
Velha, o Engenheiro Henrique 
Casamata; o Diretor Regional da 
mútua, o Engenheiro Agrônomo 
Helder Carnielli, o Secretário de 
Obras de Cariacica, o Engenheiro 

José Munaldi, os Subsecretários 
de Obras de Vitória, Engenheiros 
José Leal e Jocelino e o presiden-
te do CREA-ES Engenheiro Luis 
Fiorotti.

Sebastião aproveitou a oportu-
nidade e pediu à classe política 
que, ao serem eleitos, reconhe-
çam e prestigiem a engenharia, 
a arquitetura e a agronomia dan-
do aos profissionais destas áre-
as valorização e respeito através 
um salário digno e condições de 
trabalho no setor público estadu-
al, federal e municipal. “O setor 
tecnológico possui todas as fer-
ramentas do desenvolvimento 
econômico-social e sustentável 
do estado e do país”, afirmou 
Sebastião. “Nós profissionais 
não queremos ficar só batendo 
palmas, mas esperamos ser con-
vidados para contribuir antes, 

Confraternização marca os 2 9
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EDUCAÇÃO E CURSOS

FACULDADE NOVO MILÊNIO:

(27) 3399-5555
CCAA:

(27) 3225-2446
ISA:

 (27) 3235-8092
CIA DOS CURSOS: 
(27) 3345-0053
ESAB: 

(27)3329-4972
INDM:

(27) 3345-2659
HCT:

(27) 3201-4686
COMPET: 

(27) 9943-3231
CENTRO EDUCACIONAL UP:

(27) 3224-5155 – Vila Velha 
(27) 3325-1001 – Jardim da Penha
GLOBAL BUSINESS SCHOOL:

(27) 3317-2008 - Vitória
IEL:
(27) 3334-5750 - 3334-5748

SAÚDE
DENTALPREV: 
(27) 3225-8930
CLÍNICA PSICOLÓGICA

 DRA. NILMA RIBAS:

(27) 3222-9098 / 8836-9098
ACADEMIA RAZÕES DO CORPO:

(27) 3223-1537 / 9996-1156

SERVIÇOS DIVERSOS

EMBRACON:

 (27) 3038-3562
CFC PRAIA DA COSTA:

(27) 3349-5050 / 3031-8590
PET SHOP RECANTO DOS BICHOS

(27) 3322-9401 / (27) 8142-7651

Convênios

O presidente do Álvares, Afonso Celso Deorce agradeceu aos diretores do 
SENGE-ES pela iniciativa

durante e depois do processo 
eleitoral”, completou.

 Durante a festa foram sorteados 
muitos brindes para os convi-
dados, profissionais e membros 
filiados ao sindicato. A distri-
buição de brindes foi finalizada 
com a realização de um bingo 
da Moto Honda Lead entre os 
membros filiados que estavam 
em dia com suas anuidades.

SENGE-ES torna-se parceiro 
de projeto social do Clube Álva-
res Cabral

Durante a Festa de Confraterni-
zação realizada no último mês o 
SENGE-ES solicitou aos profis-
sionais, seus familiares e convi-
dados a doação de dois quilos de 

alimentos como forma de ingres-
so simbólico para o evento.

Como resultado recebemos apro-
ximadamente 700 quilos de ali-
mentos e caixas de leite que serão 
doados para um projeto social 
realizado pelo Clube Álvares Ca-
bral. Este projeto proporciona a 
aproximadamente 20 jovens de 
comunidades carentes de Vitória 
a chance de praticarem esportes 
no Clube, principalmente o Remo.

A partir desta primeira doação o 
SENGE-ES se tornará um parceiro 
do projeto e continuará recebendo 
doações para o mesmo. Os interes-
sados em ajudar, profi ssionais ou 
não, podem entregar suas doações 
na sede do Sindicato para posterior 
encaminhamento ao Clube.

2 9 anos do SENGE-ES
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Você Sabia? Que a presença do polí-
mero na recuperação de asfalto man-
tém e tende a preservar a qualidade 
dos trechos em rodovias por mais 
tempo, trazendo assim mais seguran-
ça para quem trafega pelo local. O 
resultado mostra que depois de sete 
anos de recuperação, a via continua 
intacta de danos e imperfeições. 
 
Este estudo foi comprovado por 
meio de uma pesquisa feita em 2003, 
na estrada ES-440 que serve como li-
gação entre os poços de petróleo da 
Petrobras S.A., no norte do Estado 
ao Porto de Regência, onde a base do 
solo foi estabilizada granulometrica-
mente com mistura de laterita + bica 
corrida + dinabase e o revestimento 
em TSD em estado de desagregação. 
 
A pesquisa teve como objeto de es-
tudo os materiais utilizados e a com-
posição do traço na faixa ISSA III 
composto por 50,0% de pó de pe-
dra + 40,0% de brita zero + 10,0% 
de emulsão com polímero tipo SBS 
na restauração de 50,0 km de estrada 
com tráfego pesado, o equivalente a 
180 carretas diárias. 
 
Esta aplicação do micro-revestimen-
to asfáltico com polímero foi feita 
em duas camadas de 1,0cm, numa 
média diária de 8.000,00m², sobre 
o TSD bem desgastado, chegando 
a alguns pontos TSS com presença 
de penteamento, protrusão e até nos 
pontos mais críticos do aparecimen-

As vantagens dos Políme
to da base. Neste processo fi nal foi 
utilizado um caminhão misturador, 
que era sustentado por dois cami-
nhões, que traziam os agregados 
pétreos e faziam a alimentação por 
meio de uma esteira. Depois de 40 
minutos desta operação, a pista foi 
liberada e sem necessidade de com-
pactar.
 
Histórico 

No Brasil, o transporte rodovi-
ário responde por mais de 65% 
do volume de toda a carga e 95% 
dos passageiros, numa operação 
que corresponde a 70% de nosso 
PIB. Uma rodovia em mau esta-
do de conservação representa um 
aumento de 58% no consumo de 
combustível, de 38% no custo de 
manutenção dos veículos, de 100% 
no tempo de viagem e de 50% no 
número de acidentes.
 
Sendo um dos principais materiais 
de pavimentação, o asfalto é um 
excelente material aglutinante, de 
fácil aplicação e baixo custo, entre-
tanto apresenta como limitações: 
perda do material pétreo devido à 
presença de umidade na interface 
agregado/ligante em determinadas 
misturas; diminuição da resistência 
à tração do asfalto devido ao pro-
cesso de fadiga (betume perde sua 
resistência mecânica quando o pa-
vimento sofre defl exões); se torna 
rígido e quebradiço em baixas tem-

peraturas, sujeito a trincas; torna-
se fl uido em altas temperaturas, 
causando deformações plásticas ao 
pavimento; possui tendência ao en-
velhecimento (oxidação).
 
A adição de polímeros nos ligantes as-
fálticos proporciona uma modifi cação 
estrutural a nível molecular, obtendo 
um produto homogêneo, estável ter-
micamente e que supere as limitações 
dos asfaltos tradicionais. Esta modifi -
cação proporciona as seguintes vanta-
gens nas propriedades reológicas dos 
asfaltos: menor suscetibilidade a oxi-
dação; aumento do ponto de amoleci-
mento e da viscosidade; reduz a pene-
tração; aumento do comportamento 
elástico e redução do fl uxo viscoso; 
aumento da ductibilidade e do ponto 
de ruptura às baixas temperaturas.
 
Estas características incorporadas 
implicam diretamente em benefícios 
às misturas asfálticas, tais como: re-
dução na suscetibilidade térmica das 
misturas betuminosas; aumento da 
fl exibilidade e elasticidade às baixas 
temperaturas; melhoria da resistên-
cia à fl uência, trincas e deformações 
permanentes a altas temperaturas; au-
mento do modulo de rigidez a altas 
temperaturas; aumento da resistência 
à tração e a 1 SBS = estireno-b-buta-
dieno-b-estireno (styrene-butadiene-
styrene) elongação (resistência à fadi-
ga); aumento das forças de adesão e 
coesão do sistema agregado ligante;
maior resistência ao desgaste e ao en-
velhecimento da mistura.
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eros na mistura asfáltica

Na Tabela 1 são apresentados os 
dados de granulometria dos agre-
gados utilizados na mistura asfál-
tica e na Tabela 2 a granulometria 
da mistura utilizada, definida para 
atender a faixa III da ISSA. Na 
Figura 1 está representado o grá-
fico da granulometria da mistura.

Caracterização dos materiais e definição da mistura para o MRAP-SBS
Tabela 1 - Granulometria dos Agregados

Tabela 2 - Granulometria da mistura

Figura 1 - Granulometria da misturag
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Tabela 3 - Caracterização dos agregados

Tabela 6 - Fórmula da mistura (em peso) sobre o agregado seco

A Tabela 3 apresenta a caracteri-
zação dos agregados utilizados na 
mistura segundo o Equivalente de 
Areia (DNER ME 054), Abrasão 

A Tabela 6 mostra as proporções defi nidas para a mistura defi nida utilizada.

A Tabela 4 apresenta os resultados 
da caracterização da emulsão utiliza-
da na mistura para o MRAP – SBS, 
segundo os ensaios de Resíduo As-

A Tabela 5 mostra os resultados 
dos ensaios no resíduo, segundo 
os ensaios de Penetração (ASTM 
D 5), Ponto de Amolecimen-

Los Angeles (DNER ME 035), Azul 
de Metileno (ISSA TB 145) e Densi-
dade Aparente Úmida Solta da mis-
tura de agregados (DNER ME 152).

fáltico, Estabilidade de estocagem 5 
dias, Carga de Partícula, Viscosidade 
Saybot Furol a 25ºC e Peneira, to-
dos segundo a norma ASTM D 224.

to (ASTM D 5), Recuperação 
Elástica – Ductilometro (DNER 
ME 382) e Retorno Elástico à 
Torção(DNER ME 382).

Tabela 4 - Testes na emulsão

Tabela 5 - Teste no resíduo
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A Tabela 7 mostra os resul-
tados dos ensaios realizados 
na mistura, segundo a ISSA 
TB 100, ISSA TB 109, ISSA 
TB 113, ISSA TB 114 e ISSA 
TB 139.

Execução

A execução do revestimento foi 
feita utilizando um caminhão 
misturador, que era alimentado 
por dois caminhões, que traziam 

Tabela 7 - Teste na mistura

Tabela 8 - WTAT x LWT

Figura 2 –
 Gráfi co LWT x WTAT x % Emulsão

Aonde os gráfi cos se cruzam, é o teor ótimo de emulsão a ser usado na mistura.

Início da execução do micro-revestimento

a mistura e faziam a alimenta-
ção por meio de uma esteira. A 
aplicação do material foi feita em 
duas camadas de 1,0cm. A pista é 
liberada após 00:40min. e não é 
necessário compactar.

Eudier Antonio da Silva
Eng.º do DER-ES / Professor da 

Faculdade Centro-Leste - UCL
Membro do The PanAmerican Insti-
tute of  Highways – Virginia/EUA

Consultor Técnico.

Eudier Antonio da Silva Júnior
Diretor da Consulpavi Projetos e 

Consultoria Ltda.

Teor ótimo da mistura.
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Diretoria do SENGE-ES é recebida pela 
Prefeitura de Linhares

No dia 29 de junho o SENGE-
ES, representado pelo presidente 
Sebastião da Silveira, pelo Diretor 
Financeiro Antonio Vitor Cavalie-
ri e pelo Diretor Social José Carlos 
de Assis estiveram em Linhares, 
onde participaram de uma audiên-
cia com representantes da Prefei-
tura Municipal de Linhares a fi m 
de discutir a questão do Salário 
Mínimo Profi ssional dos Enge-
nheiros, Arquitetos e Agrônomos 
que trabalham no município.

Representando a prefeitura esti-
veram presentes o vice-prefeito 
Paulo Joaquim do Nascimento, 
o Secretário de Planejamento 
Bruno Marianelli e o Secretário 
de Obras João Cleber Bianchi. A 
princípio a reunião contaria tam-
bém com a presença do Prefei-
to Guerino Zanon, no entanto, 
por um conflito de horários com 
outra reunião, a participação do 

mesmo não foi possível.

Ao abrir a reunião o presiden-
te Sebastião fez um histórico do 
SENGE-ES e suas lutas, desta-
cando o recente trabalho do sin-
dicato junto às prefeituras e ao 
Governo do Estado na busca de 
um salário mais justo para os pro-
fissionais representados pelo sin-
dicato. Sebastião citou exemplos 
de outras prefeituras que foram 
visitadas pelo SENGE-ES e, atra-
vés das conversas, encontraram 
formas de melhorar o piso salarial 
daqueles profissionais. São essas 
as Prefeituras de Vitória, Irupi, 
Dores do Rio Preto e em especial 
a Prefeitura de Colatina, que criou 
uma Lei Municipal nos moldes da 
Lei Federal 4.950-A/66 (Lei do 
Salário Mínimo Profissional).

Além desses municípios o SEN-
GE-ES também está conversando 

com a Prefeitura de Cachoeiro de 
Itapemirim, Vila Velha e Cariacica.

Após ouvir os diretores do Sindi-
cato o Secretário de Planejamento 
Bruno Marianelli explicou a situ-
ação financeira do município, do 
quadro funcional e do projeto do 
Plano de Cargos e Salários, cujos 
estudos estão em processo ini-
cial. “Temos conversado com os 
Engenheiros, Arquitetos e Agrô-
nomos e estamos vendo que real-
mente é preciso rever e melhorar 
a situação destes profissionais, 
que em sua maioria são naturais 
ou moradores antigos do municí-
pio”, afirmou o secretário.

O SENGE-ES saiu satisfeito com o 
andamento da reunião, lamentando 
apenas não ter tido a chance de en-
contrar-se pessoalmente com o pre-
feito e aguarda uma nova oportuni-
dade para continuar as conversas.

Antonio Vitor Cavalieri, Bruno Marianelli, João Cleber Bianchi, Sebastião da Silveira, Paulo Joaquim do Nascimento e José Carlos de Assis
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Nova diretoria do Cdmec toma posse

SENGE-ES discute SMP com PMVV
No dia 29 de junho o presiden-
te do SENGE-ES, Sebastião da 
Silveira e o Diretor Social José 
Carlos de Assis se reuniram com 
o vice-prefeito de Vila Velha, 
Marcos Rodrigues (foto), a fi m de 

No dia 28 de julho o SENGE-
ES participou da abertura da 3ª 
Mecshow, realizada no Pavilhão de 
Carapina, onde aconteceu a posse 
da nova diretoria eleita do Cdmec 
(Centro Capixaba de Desenvolvi-
mento Metalmecânico). O SENGE-
ES compareceu ao evento represen-
tado pelo seu presidente, Sebastião 
da Silveira, pelo diretor Social, José 
Carlos de Assis, pelo Diretor Fi-
nanceiro, Antonio Vitor Cavalieri, e 
pelo conselheiro Sérgio Augusto.

Durante o evento o presidente Sebas-
tião encontrou o ex-presidente do Cd-
mec, o Engenheiro Mecânico Fausto 
Frizzera, parabenizando-o pelo exce-
lente trabalho realizado pela diretoria 

dar continuidade às negociações já 
iniciadas sobre a questão do Salá-
rio Mínimo Profi ssional (SMP) de 
Engenheiros, Arquitetos e Agrô-
nomos. Sebastião atualizou o vice-
prefeito sobre as negociações rea-

lizadas junto a outras prefeituras. 
Marcos Rodrigues relatou a situa-
ção da prefeitura e afi rmou que se 
reunirá com o prefeito Neucimar 
Fraga e apresentará as reivindica-
ções do SENGE-ES.

que saía, sendo um desses o acordo 
com os empresários do setor metal-
mecânico, que abriu cada vez mais este 
mercado para as empresas locais.

Sebastião também encontrou o pre-
sidente do Sindicopes, o engenheiro 
Vilmar Barroso Filho, o presidente do 
Sindifer, Engenheiro Manoel Pimen-
ta, o Subsecretário de Estado de De-
senvolvimento, o engenheiro Carlos 
Camisão e o Senador, o engenheiro 
Renato Casagrande.

Por fi m o presidente do SENGE-ES 
foi apresentado ao novo presidente 
do Cdmec, o Engenheiro Mecânico 
Antônio Falcão pelo diretor Antonio 
Cavalieri. Sebastião aproveitou a opor-

tunidade e fez o pedido de uma con-
versa com o novo presidente para uma 
relação de instituições com o setor Me-
talmecânico do Espírito Santo.

X CONEMI
Dentro do espaço do 3º Mecshow foi 
realizado também o X Conemi, even-
to promovido pela Fenemi (Federação 
Nacional de Engenheiros Mecânicos e 
Industriais) e Abemec-ES, que contou 
com a participação de profi ssionais da 
Engenharia Mecânica e Metalúrgica de 
mais de 20 estados, que também repre-
sentaram os seus respectivos Creas.

O SENGE-ES, juntamente com ou-
tras instituições, empresas e o próprio 
sistema Confea/Crea e Mútua, deu 
apoio para a realização deste evento 
pois entende que esta é uma boa opor-
tunidade para que profi ssionais com-
partilhem suas experiências, além de 
promover o turismo de negócios no 
Espírito Santo.

O presidente Sebastião da Silvei-
ra aproveita a oportunidade para 
parabenizar o coordenador do 
evento no estado, o engenheiro 
Aristoteles Alves Lírio, que conse-
guiu inserir o X Conemi na feira 
Mecshow, criando uma excelente 
oportunidade para os profi ssio-
nais do Sistema Confea/Creas, os 
estudantes e convidados a conhe-
cerem o desenvolvimento do setor 
Metalmecânico no estado.

Sebastião da Silveira e o Senador Renato Casagrande prestigiaram o evento
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SENGE-ES participa das discussões 
dos Royalties de Petróleo
Atendendo um convite do De-
putado Paulo Roberto o SEN-
GE-ES, representado pelo seu 
presidente Sebastião da Silveira, 
alguns diretores e filiados esteve 
presente na Assembleia Legis-
lativa no dia 29 de junho, onde 
participaram da Sessão Espe-
cial para debater as emendas ao 
Projeto de Lei que propõe uma 
nova redistribuição dos royalties 
de petróleo extraído da camada 
pré-sal.

Nesta sessão foi fechado um 
documento que foi entregue ao 
presidente Lula no dia 15 de ju-
lho, durante sua visita ao estado, 
juntamente com um documento 
do governo do estado e de outras 
entidades solicitando o veto das 
emendas Ibsen e Simon. Essas 
emendas, caso aprovadas, trarão 
grandes perdas de recursos para 
o desenvolvimento de várias 
ações de infraestrutura no Espí-
rito Santo.

Notícias da Fisenge

Movimento Anticorrupção 
agora na engenharia
A movimentação contra a corrup-
ção, após a aprovação do projeto Fi-
cha Limpa, agora se estende às cate-
gorias profi ssionais. Isso porque foi 
lançado o Movimento Anti-corrup-
ção da Engenharia, da Arquitetura e 
da Agronomia, que tem o objetivo 
de adotar medidas que aperfeiçoem 
os processos de contratação e fi sca-
lização de obras, além de projetos e 
serviços nestas áreas.

De acordo com relatórios da Trans-
parência Internacional, organização 
não governamental e conhecida 
pelo combate à corrupção, a cons-
trução é um dos setores incluídos 
como um dos que há maiores riscos 
de corrupção. Além disso, infeliz-
mente, são corriqueiras as denúncias 
de recebimento de propinas e ex-
torsões nas grandes obras, seja nas 
licitações ou nos projetos. Capitane-
ado pelo Confea, outras entidades 
já aderiram ao movimento, como a 
Fisenge.

Segundo o Relatório Global de Cor-
rupção 2009, cartéis de fi xação de 
preços, por exemplo, causaram per-
das diretas aos consumidores, com 
superfaturamentos superiores a US$ 
300 bilhões no mundo, no período 
de 1990 a 2005. Diante deste quadro 
e com a fi nalidade de diminuir os ín-
dices de corrupção, os contratantes 
e prestadores de serviços na área 
tecnológica, públicos e privados, de-
vem buscar parcerias na sociedade 
civil e no Estado, por meio de or-
ganizações não governamentais, do 
Ministério Público, da Controlado-
ria-Geral da União e dos Estados e 
Tribunais de Contas.

Estas parcerias podem facilitar não 
somente a fi scalização das licitações 
e a lisura do processo como tam-
bém promover o controle social 
destas informações e movimenta-
ções. Outro ponto manifestado pelo 
movimento é a relação comercial, 
partindo da premissa de que gover-
nos e empresas devem adotar cláu-
sulas antissuborno que impeçam a 
saída irregular de divisas.

SENGE-ES tem participação representativa 
no Congresso Estadual dos Profissionais
Nos dias 11 e 12 de junho o 
CREA-ES realizou o 7º Congresso 
Estadual de Profi ssionais da Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia 
nas dependências do Hotel Senac, 
na Ilha do Boi. O evento foi um 
sucesso, contando com a partici-
pação de centenas de profi ssionais 
que deram suas contribuições com 
teses que serão apresentadas no 7º 
Congresso Nacional em Cuiabá, 
Mato Grosso, no período de 25 a 
28 de agosto.

O presidente Sebastião da Sil-
veira fez a apresentação e defe-
sa de uma tese sobre o assunto 
“Fortalecimento das Entidades 
dentro do Sistema”. Ao fi m das 
discussões os presentes aprova-
ram por unanimidade a tese de-
fendida pelo presidente Sebas-
tião, que será encaminhada para 
o Confea e poderá ser escolhida 
para ser apresentada no Congres-
so Nacional. Outros profi ssionais 
fi liados ao SENGE-ES também 
apresentaram teses, entre eles o 

ex-presidente do Sindicato, o En-
genheiro Paulo Bubach, a diretora 
Wania Nassif  Marx, o Engenhei-
ro Orlando Zardo e o Engenheiro 
Marcos Mota, entre outros.

Eleição de Delegados

Ao fi nal do evento foram eleitos 
nove delegados que integrarão a 
delegação enviada pelo CREA-ES 
à Semana Ofi cial de Engenharia, 
sendo três profi ssionais que detém 
mandato no sistema (Confea/Cre-
as e Mútua) e outros seis que não 
detém mandato no sistema para 
representar e defender as propos-
tas do CREA-ES no Congresso 
Nacional.

Entre esses delegados estarão cin-
co representantes do SENGE-ES, 
sendo dois eleitos com mandato no 
sistema (Geraldo Sisquini e Olavo 
Botelho), dois eleitos sem mandato 
(Paulo Bubach e Orlando Zardo) e 
um delegado convidado e aprova-
do pelo Plenário (Ari Medina).
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Crea-ES lança Livro e Catálogo em homenagem 
aos 50 anos

O Crea-ES lançou no dia 19 de ju-
lho o livro e o catálogo intitulados 
“Crea-ES 50 Anos - Uma História 
da Engenharia no Espírito Santo”. 
As publicações fazem parte das ati-
vidades em homenagem ao Jubileu 
de Ouro do Conselho.

O livro e o Catálogo possuem 
conteúdos de mesmo teor, dife-
renciados apenas pelo formato de 
impressão. O livro lançado possui 
300 páginas, nas quais podem ser 
encontrados depoimentos e ilus-
trações que remontam a história 
da engenharia capixaba. Além dis-
so, apresenta um breve histórico 
da trajetória do atual presidente 
do Crea-ES, Eng. Civil e Seg. Trab. 
Luis Fiorotti.

De autoria do jornalista Adilson 
Vilaça e edição do escritor Maciel 
Aguiar, da Memorial Editora, a 
obra também faz um “resgate de 
parte da história de profi ssionais 
obstinados que contribuíram para 
desenhar e construir o estado do 
Espírito Santo nas últimas cinco 

décadas”, explicou Fiorotti.

O presidente acredita que o livro é uma 
obra de arte por propiciar uma refl exão 
sobre os 50 anos de caminhada de uma 
instituição que contribui ativamente 
para o crescimento econômico, social e 
cultural capixaba. A obra traz ainda um 
conjunto de fotos que mostram impor-
tantes marcos da engenharia do Espíri-
to Santo e registram parte da história de 
crescimento e evolução dos profi ssio-
nais ligados à área tecnológica que atua-
ram e atuam em terras capixabas.

A obra também foi apresentada 
na 935ª Sessão Plenária Extraordi-
nária Solene do Crea-ES, ocasião 
em que foram homenageados pro-
fi ssionais que contribuem para o 
desenvolvimento da Engenharia, 
da Arquitetura e da Agronomia no 
Espírito Santo, entre eles estive-
ram aqueles que compartilharam 
suas histórias de vida em depoi-
mentos publicados no livro.

O escritor Maciel de Aguiar, editor da 
obra, explicou um pouco sobre o pro-

cesso de produção do livro. “Trata-se 
de um projeto bastante trabalhoso, 
afi nal garimpar informações e pesqui-
sar sobre uma história tão rica pode se 
tornar demorado e exaustivo. A grati-
fi cação depois da obra pronta é poder 
constatar a contribuição extraordiná-
ria feita pelos pioneiros da engenharia 
no estado”, resumiu Aguiar.

A escrita do livro também foi tida 
como gratifi cante para o autor Adil-
son Vilaça: “Me senti muito feliz em 
poder participar da construção e 
concepção deste livro. Gosto de tra-
balhar em livros que tratam de cele-
brações como esta. Este aprendizado 
foi muito importante por se tratar de 
uma leitura que me fez compreender 
melhor os depoimentos dos profi s-
sionais que têm uma visão holística 
do mundo. Não imaginava que estes 
engenheiros estavam tão perto de 
mim e fi quei surpreso com a luta de-
les para evidenciar a função social da 
engenharia, uma engenharia huma-
nística e que respeita o ser humano 
no seu espaço, na sua memorização 
e na construção de seu futuro”, disse.
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SENGE-ES prestigia os eventos que marcaram os 
50 anos do CREA-ES
No dia 01 de julho o CREA-ES 
completou 50 anos de existência e, 
para celebrar esse momento históri-
co foi realizada uma programação de 
eventos durante todo o mês, com a 
participação dos profi ssionais e das 
entidades que compõem o sistema.

O SENGE-ES esteve presente em 
vários eventos da programação dos 
50 anos do CREA-ES, entre os quais 
destacamos as sessões solenes na 
Assembleia Legislativa e na Câmara 
Municipal de Vitória, bem como a 
sessão plenária especial realizada no 
Centro de Convenções de Vitória.

Na Assembleia Legislativa o depu-
tado Paulo Roberto homenageou o 
sindicato através do presidente Se-
bastião da Silveira e do diretor José 
Carlos de Assis, que receberam pla-
cas comemorativas. Vários outros 
profi ssionais fi liados ao SENGE-
ES também foram homenageados 
durante o evento, entre os quais se 
destacam o Secretário de Desenvol-
vimento de Vila Velha, o engenheiro 
Henrique Casamata, a engenheira da 

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemi-
rim, Maria Goreth Camisão.

Na Câmara Municipal de Vitória foi 
prestada homenagem pelo vereador 
e engenheiro Esmael. Neste evento 
também foram homenageados vá-
rios profi ssionais do sistema e alguns 
fi liados ao Sindicato.

No dia 19 de julho aconteceu no 
Centro de Convenções de Vitoria o 
evento mais marcante dos 50 anos: 
uma sessão plenária solene. Nes-
te evento o presidente Sebastião da 
Silveira, além de ser convidado para 
compor a mesa, recebeu uma meda-
lha comemorativa pelo quinquagési-
mo aniversário do CREA-ES.

SENGE-ES comemora vitória em duas decisões judiciais
O SENGE-ES saiu vencedor de 
duas ações judiciais que movia con-
tra as empresas Vale S/A e Arcelor-
Mittal Tubarão para ser reconhecido 
ofi cialmente como a instituição que 
representa os engenheiros destas em-
presas. Com esta decisão tanto a Vale 
S/A quanto a ArcelorMittal passam 
a reconhecer o SENGE-ES como 
representante da categoria .

Ambas as decisões também determi-
nam que as empresas já promovam o 
repasse do Imposto Sindical a partir 
do próximo recolhimento, além de 
dar o direito ao SENGE-ES de re-
ceber o valor do Imposto Sindical 
recolhido pelos engenheiros destas 
empresas nos últimos cinco anos.

Estas são mais duas sentenças favo-

ráveis de sete ações que o sindicato 
está movendo e o sucesso nestas ações 
representam o início de uma nova era 
para o SENGE-ES, visto que fortale-
cem-se de sobremaneira as ações que 
visam a defesa dos interesses da cate-
goria que representamos. Antes destas 
decisões já houve vitória do Sindicato 
no processo movido em face da Sa-
marco Minerações.

O presidente do SENGE-ES, Sebastião da Silveira, recebe medalha comemorativa das mãos do 
presidente do Crea-ES 
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Mútua

MÚTUA?
 CONHECE A

Auxílio financeiro mensal.

APOIO FLEX 
Auxílio financeiro mensal.

APOIO FLEX

Auxílio temporário por falta 

eventual de trabalho.

AJUDA MÚTUA

Recurso para novos investimentos

AUXÍLIO EMPREENDEDOR 
Recurso para novos investimentos

Auxílio para compra de veículos

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
Auxílio temporário por falta

eventual de trabalho.

Materiais, insumos e/ou equipamentos agrícolas.

CRÉDITO AGRÍCOLA

Auxílio para compra de veículos

Construir, reformar ou ampliar sua casa ou escritório.

CONSTRUA JÁ

Materiais, insumos e/ou equipamentos agrí

CRÉDITO AGRÍCOLA

Cursos técnicos, graduação, 

pós-graduação ou especialização

EDUCATEC
Cursos técnicos, graduação,

pós-graduação ou especialização

Compra de equipamentos e livros profissionais

EQUIPA BEM

Construir, reformar ou ampliar sua casa ou escritório.

Auxílio em caso de gestação ou adoção

FAMÍLIA MAIOR
Auxílio em caso de gestação ou adoção

Financiamento de férias dos associados

FÉRIAS MAIS 

Compra de equipamentos e livros profissionais

Tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos. 

GARANTE SAÚDE

Financiamento de férias dos associados

Plano de previdência complementar da Mútua

TECNOPREV

Tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos. 

Linhas de financiamento para condições diferenciadas.

BENEFÍCIO EMERGENCIAL

e previdência complementar da Mútua

Plano de saúde nacional

SAÚDE MÚTUA

3324-3545 | 3325-3166
0800 61 0003

www.mutua-es.com.br

(27)

APROVEITE OS MELHORES 
BENEFÍCIOS QUE A MÚTUA OFERECE 
AOS PROFISSIONAIS DO CREA

E 
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GARANTA UM FUTURO TRANQUILO 

Simulação 1

Idade atual
Idade aposentadoria 
Contribuição mensal
Rentabilidade (%a.a)
Saldo

Valor estimado do benefício

Por tempo indeterminado
Por 10 anos
Por 15 anos
Por 20 anos
Por 25 anos
Por 30 anos
Por 35 anos

R$ 3.753,84
R$ 7.372,37
R$ 6.116,04
R$ 5.576,79
R$ 5.311,08
R$ 5.171,27
R$ 5.095,16

25
60
R$ 100,00
12%a.a
R$ 526.796,04

Simulação 2

Idade atual
Idade aposentadoria 
Contribuição mensal
Rentabilidade (%a.a)
Saldo

Valor estimado do benefício

Por tempo indeterminado
Por 10 anos
Por 15 anos
Por 20 anos
Por 25 anos
Por 30 anos
Por 35 anos

R$ 1.728,34
R$ 3.686,18
R$ 3.058,02
R$ 2.788,40
R$ 2.655,54
R$ 2.585,63
R$ 2.547,58

25
55
R$ 50,00
12%a.a
R$ 263.398,27

Plano fechado de previdência 

complementar da Mútua, 

administrado pela BB Previdência. 

O TecnoPrev é flexível com 

contribuição mínima de R$ 50 e taxa 

de administração anual de 0,5%.

PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

3324-3545 | 3325-3166
0800 61 0003

www.mutua-es.com.br

(27)
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