
Congresso Estadual do Senge-ES reúne 
profissionais e estudantes na discussão 
dos caminhos da profissão. Um fórum que 
soma  experiência e juventude a serviço de 
uma engenharia melhor para a sociedade 
e para os engenheiros. (Página 4 e 5)
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Vote
as eleições gerais do Senge-ES estão marcadas para 11 e 12 
de setembro. Serão eleitos os novos membros e suplentes 
da diretoria, do conselho fiscal e os delegados para a gestão 
2015-2017. todos os filiados em dia com suas contribuições 
podem participar. (Página 3)

“Ser engenheiro passa por 
ser cidadão”, Isabela Bins, 
estudante de engenharia
e participante do 
Congresso Estadual.

Participe
o Workshop internacional de Engenharia Biomédica é uma ini-
ciativa do Senge-ES. nos dias 12, 13 e 14 de novembro, pesqui-
sadores estarão na UFES debatendo o que existe de mais novo 
na área da engenharia que integra princípios das ciências exa-
tas e da saúde. (Página 7)



FIlIadO à aPOIO

Uma renovação sindical passa por abrir as portas 

tanto para as mulheres quanto para os estudan-

tes. Elas são cada vez mais presentes nas esco-

las de engenharia e na rotina de todas as cate-

gorias profissionais. Já os jovens são inevitavel-

mente o futuro. É para essas duas frentes que o 

Sindicato dos Engenheiros tem se dedicado no 

Espírito Santo. a questão de gênero é trabalha-

da nos acordos coletivos, mas também na dis-

cussão da realidade contemporânea do mundo 

do trabalho. não é por acaso que promovemos 

debates sobre o “assedio Moral”, uma violên-

cia silenciosa que assola principalmente a ati-

vidade laboral das mulheres. nosso congres-

so Estadual dos Engenheiros também promo-

veu inclusão. A iniciativa de unir profissionais e 

estudantes foi inédita no Brasil. São os primei-

ros passos rumo a renovação dos quadros e das 

ideias de uma engenharia que deve ser plural e 

moderna como seu tempo. 

Orlando Zardo Junior 

Presidente do Senge-es

Panorama

Expediente

Acesse a programação completa  
do Congresso em www.consenge.org

Engenheiros  
de todos os Estados

10º Consenge
juntos no

A cidade de Búzios será 
sede do 10º congres-
so nacional de Sindi-

catos de Engenheiros (con-
senge), entre os dias 27 e 30 de 
agosto. realizado de três em 
três anos, o consenge orienta 
o papel da Federação interes-
tadual de Sindicato de Enge-
nheiros (Fisenge) nos temas 
sociais de interesse nacional. 
a expectativa é de que cerca 
de 300 engenheiros participem 
como delegados, representan-
do mais de 30 mil profissionais 
de sindicatos de todo o país. o 
Sindicato dos Engenheiros do 
Espírito Santo (Senge-ES) terá 
15 delegados no congresso. 

o consenge é um dos mais 
importantes fóruns de deba-
te da categoria. possui reper-
cussão em todos os estados. 
o objetivo é debater e traçar 
metas de atuação em defesa 
da engenharia nacional, bem 
como de uma nova matriz de 
desenvolvimento econômico 
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O presidente 
do Senge-RJ e 

organizador do 
10º Consenge, 

Olímpio 
dos Santos 

alves, 
participou 

do Congresso 
Estadual do 

Senge-ES 
(leia mais nas 
páginas 4 e 5)

para o Brasil, pautada pela dis-
tribuição de renda e justiça so-
cial. o consegue é organizado 
pela Fisenge e pelo Sindicato 
dos Engenheiros no Estado do 
rio de Janeiro (Senge-rJ), que 
sedia o evento. 

o ex-ministro da Secretaria-
geral da presidência da repú-
blica, luiz dulci, fará a palestra 
magma abordando justamen-
te o tema central do congres-
so: “Um projeto de nação para o 
Brasil". no evento também se-
rão debatidas outras duas pau-
tas: "o papel do Estado brasilei-
ro no desenvolvimento nacio-
nal" e "o papel do movimento 
sindical frente às modificações 
do mundo do trabalho". 

durante o evento será lan-
çado o livro "Fisenge 20 anos: 
duas décadas de lutas e espe-
ranças”. de acordo com o pre-
sidente da Fisenge, carlos ro-
berto Bittencourt, o consenge 
tem o objetivo de debater os 
grandes temas nacionais e con-
tribuir na formulação de polí-
ticas públicas (veja entrevista 
exclusiva na página 8). 

SINdICatO dOS ENGENHEIROS 
NO EStadO dO ESPíRItO SaNtO 
av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2562, Ed Espaço Um, Sl 303/304/305. 
Bento Ferreira, Vitória, ES.  
telefax: (27) 3324.1909. 
Site: www.senge-es.org.br. 

dIREtORIa: ana cristina a. Estrada, antonio Vitor cavalieri, ary 
Medina Sobrinho, cesar laeber Francez, Eduardo luiz henriques, 
Filippo de carvalho gava, heber costa Beber, italo gusmão ribon, 
João Batista Zavaris, José augusto pimentel Borgo, José carlos de 
assis, luiz antonio cola dos Santos, luiz de oliveira dias, orlando 
Zardo Junior, paulo roberto de Souza, rogério do nascimento ramos, 
Sebastião da S. carlos neto, Simone Baia pereira, Wania nassif Marx

CONSElHO FISCal: pietro Valdo rostagno; henrique germano Zimmer 
e leila issa Vilaça; Sebastião luiz Bosi e gizele p. do nascimento

JORNalISta RESPONSÁVEl: Flávio Borgneth – MtB 1904/ES

PROJEtO GRÁFICO E dIaGRamaçãO: link Editoração

FOtOS: Flávio Borgneth, Fisenge e crea-ES

Editorial
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Confira os locais de votação e participe 
da escolha da gestão 2015-2017

lOCaIS dE VOtaçãO
Nº da URNa lOCal dE VOtaçãO data HORÁRIO

Urna 01 Sede do SEngE-ES 11 E 12 dE SEtEMBro 09h00min às 19h00min 

Urna 02 Sede do crEa-ES 11 E 12 dE SEtEMBro 09h00min às 18h00min 

Urna 03 cESan carapina 11 E 12 dE SEtEMBro 08h00min às 13h00min

Urna 03 pMV(SEMoB) 11 E 12 dE SEtEMBro 14h00min às 18h00min

Urna 04 EScElSa 11 E 12 dE SEtEMBro 09h00min às 17h00min 

Urna 05 arcElorMittal tUBarão 11 E 12 dE SEtEMBro 08h00min às 13h00min 

Urna 05 ValE 11 E 12 dE SEtEMBro 14h00min às 18h00min 

Urna 06 pMV (ciac-Ed. ítalo Batan regis) 11 E 12 dE SEtEMBro 09h00min às 17h00min 

Urna 07 prEFEitUra dE cachoEiro 11 dE SEtEMBro 09h00min às 12h00min 

Urna 07 Sede do SEngE-ES 11 dE SEtEMBro 15h00min às 18h00min 

Urna 08 SEdE da EStEl (aracrUZ) 12 dE SEtEMBro 09h00min às 12h00min 

Urna 08 Sede do SEngE-ES 12 dE SEtEMBro 15h00min às 18h00min 

Eleições gerais 
do Sindicato serão realizadas nos 
dias 11 e 12 de setembro

As eleições gerais do 
Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado do 

Espírito Santo serão realiza-
das nos dias 11 e 12 de se-
tembro. Serão eleitos os no-
vos membros e suplentes da 
diretoria, do conselho fiscal e 
dos delegados representantes 
junto à Federação Interesta-
dual de Sindicatos de Enge-
nheiros (Fisenge) para a ges-
tão 2015-2017.

todos os filiados em dia 
com suas contribuições po-
dem votar. os trabalhadores 
têm até dez dias antes do plei-
to para regularizar sua situa-
ção junto ao sindicato. Vale 

destacar que é preciso estar 
sindicalizado há pelo menos 
seis meses (para se candida-
tar) e há pelo menos três me-
ses (para votar) nas eleições 
gerais. o registro das chapas 
foi realizado até 26 de agosto. 
na sede do Senge-ES.

Comissão 
eleitoral:

No dia 30 de julho foi rea-
lizada uma assembleia geral 
na sede do Serviço nacional 
de aprendizagem comercial 
(SEnac). na ocasião foi elei-
ta a comissão eleitoral e apro-

vado o edital de convocação 
das eleições gerais. os três 
filiados eleitos para condu-
zir o pleito são: Marco auré-
lio ribeiro Brunetti, adelson 
Vivaldi e Fernando hrasko. 

O edital de convo-
cação das eleições 
gerais foi publicado 
no dia 8 de agosto 
no Diário Oficial do 
Espírito Santo e em 
jornal de grande cir-
culação (A Tribuna). 



Ação

Senge-ES inova ao reunir estudantes e 
profissionais no Congresso Estadual:

O congresso Estadual do Sindica-
to dos Engenheiros no Estado do 
Espírito Santo (Senge-ES) inovou 

com uma proposta que reuniu, além dos 
profissionais de engenharia, estudantes 
universitários. o resultado pode ser visto 
no público presente, que superou as es-
timativas. os participantes discutiram o 
papel do Estado Brasileiro no desenvol-
vimento nacional, bem como a função 
do movimento sindical frente às modifi-
cações do mundo do trabalho. 

o congresso Estadual foi realizado nos 
dias 23 e 24 de maio no Villa cypreste ceri-
monial (Vitória) e marcou o aniversário de 
33 anos do Senge-ES – fundado no dia 25 
de maio de 1981. o evento é preparatório 
para o 10º congresso nacional de Sindica-
tos de Engenheiros (consenge). cada es-
tado filiado a Federação organiza encon-
tros que debatem os temas que serão le-
vados ao congresso nacional. o presiden-
te da Fisenge, o Engenheiro carlos rober-
to Bittencourt participou do congresso. 

Mesas 
temáticas:
os engenheiros de todos os Estados 
discutiram temas e subtemas previa-
mente estabelecidos. no Espírito San-
to a pauta do congresso Estadual foi 
centrada em dois eixos:“Formação 
profissional” e “Energia e desenvol-
vimento – setor elétrico, petróleo e 
gás”. confira abaixo quem participou 
das mesas:
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Engenheiros capixabas 
elaboram sugestões     

para o Brasil

Na mesa de abertura Orlando Zardo Junior (presidente 
do Senge-ES),  Noêmia Simonassi (presidenta da CUt) e 

Carlos Roberto Bittencourt (presidente da Fisenge)

Edson Cardoso (UFES), Simone Baia (Senge-ES) e Regina 
Célia (Sindsaúdeprev) participaram da mesa sobre “Formação 
Profissional e Sindical – Engenharia, educação e sociedade”

O tema “Energia e desenvolvimento – Setor Elétrico, Petróleo 
e Gás” foi debatido pelos especialistas do setor lucas Frizera 

(UFES), deputado estadual Eng. Paulo Roberto e Getúlio 
Ferreira (Fundação  Espírito-santense de tecnologia)

a mesa “Gestão de projetos e riscos em empreendimentos de 
engenharia”fechou o evento com os professores Flavio Sohler 
(IPOG) e Ceciliano Barcellos (Compet Pm), além do diretor 
do Centro tecnológico da Ufes, Geraldo Sisquini (Centro) 



delegados representam  

Ação
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o Espírito Santo  
    no 10º Consenge
C oube ao Congresso Estadual eleger os delegados (foto) que representarão o Senge-

-ES no 10º Consenge. as engenheiras ana Cristina acha Estrada, Gizele do Nascimento 
Poltronieri, leila Issa Vilaça e Simone Coutinho lacerda foram escolhidas por aclama-

ção, bem como os estudantes de engenharia alexandre Gonçalves e Isabela Viturini. Por maio-
ria simples foram escolhidos como delegados os engenheiros Eliezer Cristino de Oliveira, Hen-
rique Germano Zimmer, luiz José Bezerra, marcelo Costa e Silva, manoel mendes Neto, Jorge 
luiz Rodrigues Costa e Jose Carlos de assis. Os engenheiros Rogério do Nascimento Ramos e 
Fernando Ramos Pimentel também farão parte da delegação capixaba como observadores.

“O objetivo é 
implementar o que os 
engenheiros de todo 
o Brasil discutiram. 
Levar o trabalho 
adiante, mobilizar 
os trabalhadores, 
sociedade e a 
classe politica

Olímpio dos  
Santos Alves
Presidente do Senge-RJ

“

“ “

“ “

O Senge-ES inovou ao reunir estudantes e 
profissionais no Congresso Estadual. Estamos de 
portas abertas para o novo. Renovar o quadro 
sindical é fundamental para o futuro da categoria

Orlando Zardo Junior
Presidente do Senge-ES

As propostas que foram discutidas pelos 
engenheiros nos Estados serão novamente 
debatidas no Consenge. Depois essas sugestões 
serão levadas ao Congresso Nacional

Carlos Roberto Bittencourt
Presidente da Fisenge



Seus direitos
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assédio moral, 
não fique calado! 
O Senge-ES desenvolve atividades pelo fim de todas as formas de discriminação no ambiente laboral:

O assédio moral é reve-
lado por atos e com-
portamentos agres-

sivos que visam a desqualifi-
cação e desmoralização pro-
fissional do assediado. ele se 
caracteriza pelo abuso de po-
der de forma repetida e siste-
matizada. trata-se de um pro-
blema do mundo do trabalho 
e que merece atenção das en-
tidades sindicais. a exposição 
de trabalhadoras e trabalhado-
res a repetidas situações humi-
lhantes durante o exercício de 
sua função tem sido tema de 
debates realizados pelo Sindi-
cato dos Engenheiros no Esta-
do do Espírito Santo. 

o senge-es já promoveu 
dois encontros com o tema"a 
legislação trabalhista aplicada 
às atividades de profissionais da 
Engenharia - um olhar sobre o 
assédio moral", o segundo deles 
foi realizado no dia 31 de março 
desse ano. nas duas ocasiões, 
evento teve o apoio do coleti-
vo de Mulheres da Federação 
intersindical de Sindicatos de 
Engenheiros (Fisenge) e da cai-
xa de Assistência dos Profissio-
nais do crea-ES (Mútua). 

O que é:
o assédio moral e sexual no 

trabalho caracteriza-se pela ex-
posição dos trabalhadores a re-
petidas situações humilhantes 
e constrangedoras. São atitu-
des, palavras, comportamen-
tos cuja repetição e sistemati-
zação prejudicam as vítimas. 

Bernadete martins (Sindicato dos Bancários), Simone Baía (Coletivo de mulheres da Fisenge) 
e a procuradora Ivone Villanova falaram sobre assédio moral no evento

O público lotou o auditório do Conselho Regional  
de Engenharia e agronomia (CREa-ES)

“Geralmente o assédio 
vem de cima para baixo. 
Aproximadamente 80% 
das assediadas 
são mulheres

Ivone Villanova
Procuradora federal

“O assédio é fruto das 
relações de poder do 
cotidiano. Se você 
é assediado, deve 
criar evidencias

Bernadete Martins
Economista, psicóloga 
e diretora do Sindicato 
dos Bancários

“

“

apesar de ser uma situação ro-
tineira, é de difícil tipificação. 
por isso é importante ter uma 
orientação na coleta de dados. 

o Senge-ES realiza atendimen-
tos jurídicos semanalmente e 
possui estrutura para orientar 
as vítimas desse tipo de caso. 



Conhecimento
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Evento internacional  
debate engenharia biomédica 
O Workshop é uma realização do Senge-ES com o Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFES:

O Workshop internacional de Engenha-
ria Biomédica é uma iniciativa ino-
vadora do Sindicato dos Engenheiros 

no Estado do Espírito Santo. nos dias 12, 13 e 14 
de abril, pesquisadores nacionais e internacionais 
estarão na Universidade do Espírito Santo (UFES). 
na pauta o que existe de mais novo nessa área da 
engenharia que integra princípios das ciências exatas 
e da saúde para desenvolver soluções na prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças usando técnicas 
de processamento de Sinais e a robótica de reabilitação.  

trata-se do segundo evento realizado em parceria com o pro-
grama de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universida-
de Federal do Espírito Santo (UFES). no ano passado um Seminá-
rio debateu a acessibilidade dentro das próprias dependências da 
Universidade. o objetivo do senge-es é impulsionar as pesquisas 
desta área da engenharia que auxilia na inclusão de pessoas com 
necessidades especiais. o Workshop tem o apoio do conselho re-
gional de Engenharia e agronomia do Espírito Santo (crEa-ES). 

Inscrição:
o Workshop é aberto aos profissionais da área e alunos de 

pós-graduação. as vagas são limitadas. a seleção dos inscritos 
será feita mediante análise do trabalho de pesquisa desenvolvi-
do. informações referentes às inscrições e participação do evento 
estão disponíveis no endereço www.workshopbiomedica.com.

Senge-ES apoia  
Semana da 
Engenharia

a 11ª Sema-
na da Engenharia 
será realizada de 
25 a 29 de agosto 
de 2014 no cen-
tro de conven-
ções de Vitória. 
o evento conta com mostra tecnológi-
ca, competição de robôs, visitas técni-
cas, além de palestras com especialistas 
nacionais sobre empreendedorismo, ino-
vação e liderança. o Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado do Espírito Santo (Sen-
ge-ES) apoia essa iniciativa voltada para o 
desenvolvimento de engenheiros em for-
mação. para ter mais informações aces-
se www.semanadaengenharia.eng.br.

Inscreva-se no Prêmio Jovem Cientista 
com o tema 

Segurança ali-
mentar e nutri-
cional, a 28° edi-
ção do prêmio Jo-
vem estão aber-
tas para estu-
dantes do ensino 
médio, superior, 
mestres e douto-
res que queiram 
criar soluções ino-
vadoras para o se-
tor de alimentos e 
concorrer a prê-
mios. Entre as 
áreas de conhecimento relacionadas ao tema estão agronomia, nutrição, me-
dicina, engenharia de alimentos, farmácia e bioquímica. o prêmio Jovem cien-
tista foi criado em 1981. na edição passada, o prêmio bateu recorde de inscri-
ções, com 3.226 trabalhos. as inscrições vão até o dia 19 de dezembro e devem 
ser feitas no site www.jovemcientista.cnpq.br.



Entrevista

Bittencourt, que comemora os 20 anos da Fisenge, conta o que 
sonha para os próximos 20 anos da engenharia brasileira

Carlos Roberto 
         Bittencourt 

O presidente da Fisenge, carlos 

roberto Bittencourt, roda o 

Brasil escutando os anseios e 

dificuldades da categoria. suas andanças 

pelo país incluíram o Espírito Santo. Ele 

esteve no congresso Estadual do Senge-

-ES. Foi durante o evento que falou com 

exclusividade para O Engenheiro sobre 

renovação sindical e o plano de entregar 

para os candidatos a presidente as pro-

postas elaboradas pelos engenheiros de 

todos os Estados.

O tema do 10º Consenge é 
“Um Projeto de Nação para o 
Brasil”. Que projeto é esse?
Estamos em um ano eleitoral. isso dá 
uma importância ao que estamos discu-
tindo. iremos encaminhar as propostas 
dos engenheiros de todo o Brasil para os 
candidatos a presidente. Vamos amadu-
recer as sugestões nos congressos Esta-
duais e no consenge para, até o dia 15 de 
setembro, entregarmos aos presidenciá-
veis. Essas discussões também irão pau-
tar nosso eixo de ação nos próximos anos. 

A renovação sindical é uma 
meta da Fisenge? O que vem 
sendo feito sobre isso? 
os sindicatos se distanciaram dos no-
vos. Não podemos ficar sem os jovens. 
no Espírito Santo o congresso Estadual 
mostrou a validade disso. a Fisenge, há 
cerca de quatro anos, começou a deba-
ter esse tema e a trazer os estudantes 
para conhecerem o trabalho.

As mulheres vem ganhando 
espaço nas escolas de 
engenharia e no mundo do 
trabalho dos engenheiros. 
O senhor considera que os 
sindicatos evoluíram para 
receber essas companheiras? 
Sou formado há 30 anos. na minha 
turma eram 10% de mulheres. Hoje al-
guns cursos de engenharia tem mais 
mulheres que homens. temos que sa-
ber como motiva-las e quais são os 
pontos necessários nas negociação 
coletivas que atendam as necessida-
des de gênero. Queremos que as mu-
lheres venham participar e também 
atuar como dirigentes.  

O senhor anda por todo o 
Brasil. Quais são as dificuldades 
da engenharia brasileira?
Uma é a falta de engenheiros em pe-
quenos municípios. algumas empre-
sas teimam em não contratar os pro-

fissionais como engenheiros para não 
ter que cumprir o Salário Mínimo pro-
fissional. A desistência nos cursos tam-
bém continua grande. algumas escolas 
insistem em não renovar sua carga de 
disciplinas. além disso, a falta de base 
no segundo grau assusta muitos calou-
ros de engenharia. 

A Fisenge fez recentemente 
20 anos, irá inclusive lançar 
um livro comemorativo. 
O que o senhor vislumbra 
para os próximos 20 
anos da Federação?
Desejo que as escolas de engenharia 
acompanhem seu tempo. Que a pes-
quisa e extensão trabalhem mais pró-
ximos da comunidade. e que haja re-
novação sindical e igualdade social. 
Engenharia não pode ser só na busca 
pelo melhor salario. deve ser também 
o anseio pelo desenvolvimento e justi-
ça para todos.
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“Engenharia não pode ser só na busca pelo melhor salario.  
Deve ser também o anseio pelo desenvolvimento e justiça para todos”


