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O ENGENHEIRO

eleições gerais
Senge-ES elege diretoria 2015-2017
As eleições gerais do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo (Senge-ES) foram realizadas nos dias 26 e 27 de novembro. Foram eleitos os novos membros e suplentes da diretoria, do
conselho fiscal e dos delegados representantes junto à Federação

Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge) para os próximos três anos. A Chapa 1: Ótica na Ética foi eleita para diretoria executiva e para os representantes na Fisenge. Para o Conselho Fiscal
foram eleitos os integrantes da Chapa 1: Olhos Vivos.
(Páginas 4 e 5)

De olho no Sol

O processo solar fotovoltaico é uma tecnologia que transforma a luz em
energia. Essa alternativa energética e suas eminentes oportunidades
profissionais foram o tema da palestra A Energia Fotovoltaica no Brasil.
(Página 7)

Entrevista

O consultor em eficiência energética, Hans Rauschmayer, conta da
regulamentação disponível para energias renováveis no Brasil e da sua experiência
pioneira de adesão ao sistema de microgeração distribuída. Ele reduziu a conta de
luz pela metade depois que instalou painéis fotovoltaicos no telhado de sua casa.
(Página 8)

10º Consenge: engenheiros capixabas elaboram propostas para o Brasil (Página 2)

Editorial

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo (Senge-ES)
está pronto para entrar
em um novo tempo. As
bandeiras sindicais foram
fincadas em fronteiras antes nunca ultrapassadas.
A engenharia foi aplicada em prol do desenvolvimento social nos cursos de capacitação que
socializaram detentos.
Convênios aumentaram
o leque de instituições
de ensino que trazem facilidades para que nossos
filiados possam se capacitar mais a cada dia. A
luta pelos direitos dos
engenheiros foi marcada pelo Movimento Capixaba dos Profissionais
da Área Tecnológica Pública, bem como na garantia do ganho real em todos os acordos coletivos

Panorama

assinados. A questão de
gênero foi aprofundada
e nosso Congresso Estadual inovou pela integração de profissionais e estudantes em prol da renovação sindical. A parceria
com o Centro Tecnológico
da Universidade Federal
do Espírito Santo foi intensificada com eventos
internacionais que debateram a engenharia com
outras áreas do conhecimento. O Sindicato teve
seu parque tecnológico
renovado e uma politica
de reestruturação fiscal
foi implementada. Agradecemos aos colaboradores que durante os últimos
três anos nos ajudaram a
estruturar o futuro.

Emg. Orlando
Zardo Junior
Presidente do Senge-es

Carta para
o Brasil

Delegação capixaba discute
como a engenharia pode auxiliar
as políticas públicas

O

que os engenheiros
esperam do novo
governo? Essa pergunta foi respondida pelos
400 profissionais de todo o
país que participaram do 10º
Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros (Consenge), realizado em Búzios
(RJ) entre 27 e 30 de agosto.
Delegações do Espírito
Santo e de outros onze estados brasileiros reiteraram
a defesa de que o futuro governo invista no planejamento de longo prazo, valorize
os quadros técnicos e respeite o salário mínimo profissional, sem perder de vista o
cuidado com a qualidade do

ensino técnico superior nas
esferas públicas e privadas.
O Congresso discutiu um
projeto de Nação para o Brasil e teve como resultado
formal de suas discussões
a Carta do Rio de Janeiro. O
documento, que teve colaboração dos delegados capixabas, resume propostas
de sindicatos de engenheiros de 12 estados brasileiros e será entregue à presidenta Dilma pelo engenheiro Clóvis Nascimento
Filho, eleito presidente da
Fisenge para triênio 2014/17
no 10º Consenge. Acesse a
carta do Rio de Janeiro em:
http://consenge.org/.
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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
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Sebastião da S. Carlos Neto, Simone Baia Pereira, Wania Nassif Marx
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Na foto os engenheiros e engenheiras que representaram
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o Espirito Santo: Adelar Cazarotto, Ana Cristina Acha
Poltronieri, Henrique Germano Zimmer, Jorge Luiz
Rodrigues Costa, Jose Carlos de Assis, Lúcia Vilarinho,
Manoel Mendes Neto, Orlando Zardo Jr, Patrícia Brunow,

apoio

Paulo Bubach, Rogério do Nascimento Ramos, Simone
Baía e Simone Coutinho Lacerda, bem como os estudantes
de engenharia Alexandre Gonçalves e Isabela Viturini.
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Gênero

Conte a sua história

para Eugênia!

Quadrinho que debate a questão de gênero nos Sindicatos de
Engenheiros de todo o país nasceu das mãos de um capixaba

Tirinha discute
o mundo
do trabalho
com base em
histórias reais

Temas atuais,
como as eleições
deste ano, fazem
parte da temática
do quadrinho

E

ugênia tem 40 anos.
É divorciada, tem dois
filhos e um dia a dia de
trabalho como de tantas mulheres brasileiras. Eugênia é a mascote doColetivo de Mulheres da
Fisenge, que trabalha a questão
de gênero de maneiras criativas
como a de uma tirinha em quadrinhos feita de histórias.
A série em quadrinhos
Histórias de Eugênia: mulher,
mãe e engenheira foi lançada

diante de inúmeras denúncias recebidas nos sindicatos
e a necessidade de visibilizar
práticas de violência de maneira didática. Os quadrinhos
tem periodicidade mensal,
lançados todo dia 15 no boletim do Coletivo de Mulheres da Fisenge. Já são mais
de 20 tirinhas distribuídas
em entidades e nos Sindicatos de Engenheiros de todo
o país. O curioso é que essa

Criador e
criatura: Patter
e sua Eugênia

personagem tem pé a mais
no Espírito Santo.
Apesar de ter sido inspirada
em apontamentos coletivos, é o
desenhistacapixabaPatterquem
transforma em vida e cor roteiros enviados com base em relatos reais. “Eugenia é uma personagem que tem o contorno
dela, até conscientemente. Eu
desenho depois de receber os
roteiros com as histórias reais
das pessoas”, conta o cartunista.

Envie sua
história

Os trabalhadores e trabalhadoras podem enviar
depoimentos sobre assédio moral e outras práticas abusivas que acontecem tanto no mercado de trabalho como no
próprio lar. Será mantido total sigilo de fonte
de todos os depoimentos e de todas as histórias relatadas. As contribuições poderão ser enviadas diretamente para
o e-mail da engenheira Eugênia: engenheira
eugenia@gmail.com
ou para comunicacao@
fisenge.org.br.
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Eleição geral

Chapa 1 vence

Eleições do Senge-ES
Eleitos assumem gestão 2015-2017

A

s eleições gerais do
Sindicato dos Engenheiros no Estado do
Espírito Santo (Senge-ES) foram realizadas nos dias 26 e
27 de novembro e elegeram
os novos membros efetivos e
suplentes da diretoria e dos representantes junto à Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge),
bem como do conselho fiscal
para a gestão 2015-2017.
A apuração foi realizada no
dia 27 de novembro, quando

a Ata da Sessão Eleitoral da
Apuração de Votos foi lavrada
e assinada pelo presidente e
escrutinadores da mesa apuradora de votos, pelos fiscais
da mesa apuradora de votos
e pela comissão eleitoral. A
Chapa 1: Ótica na Ética foi
eleita para diretoria executiva e para os representantes
na Fisenge. Para o Conselho
Fiscal foram eleitos os integrantes da Chapa 1: Olhos
Vivos. Confira na página ao
lado a lista dos eleitos.

Reprodução: imagem
da campanha

Nos dois dias de votação, oito urnas foram espalhadas em
cidades polo do Espírito Santo.
Elas contemplaram
doze pontos em todo
o Estado. Na foto acima, sessão instalada
no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Espírito (Crea-ES).

Rápidas

Filme “Privatizações: a Distopia do Capital”
lançado em Vitória
O filme “Privatizações: a Distopia do Capital”, do cineasta Silvio Tendler, foi lançado durante a 11ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da Ufes – Vitória. O documentário é apoiado pela Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros.
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O novo presidente da Fisenge,
Clovis Nascimento, esteve no Estado
no dia 14 de novembro para participar da exibição
do longa. Veja o filme em www.facebook.com/privatizacoes.

Eleição geral
Eleitos
Chapa 1 – Diretoria Executiva – Ótica na Ética
Diretorias
01

Efetivos

Suplentes

Presidente

Ary Medina Sobrinho

–

Secretário Geral

Rogério do Nascimento Ramos

–

02

Organização

Roberta Mara Higyno Schulte

Eliane Matielo Oliveira

03

Finanças

José Manoel Miranda de Oliveira

Luiz Antonio Cola dos Santos

04

Imprensa e Divulgação

Filippo de Carvalho Gava

José Augusto Borgo

05

Assuntos Jurídicos

Vagner Leal Ferreira Matos

Luiz de Oliveira Dias

06

Formação

Maurício Luiz Gorza

Heber Costa Bebber

07

Estudos Socioeconômicos

Milcon Gomes Junior

Marconi Pereira Fardim

08

Promoção Social

Luis Fernando Fiorotti Mathias

Carlos de Laet Simões Oliveira

Efetivos

Suplentes

01

Paulo Roberto de Souza

Geraldo Dimas Bazelatto

02

Lúcia Helena Vilarinho Ramos

Eduardo Luiz Henriques

Representantes junto à Fisenge

Chapa 1 – Conselho Fiscal – Olhos Vivos
Conselho Fiscal

Efetivos

Suplentes

01

José Luiz Costa Silva

Adjuto Martins Vasconcelos Junior

02

Romulo Storch Vasconcelos

Braz Ragassi

03

Manoel Henrique Vianna Loureiro

–

Senge-ES capacita
150 jovens engenheiros
O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo,
em parceria com a Bitável Tecnologia, promoveu a capacitação de mais de 150 engenheiros recém-formados no segundo semestre de 2014. O objetivo é estreitar o relacionamento com os jovens profissionais e fomentar a renovação sindical. O presidente do Senge-ES, Orlando Zardo, ministrou a
aula inaugural dos cursos (foto) e defendeu que a formação

profissional de qualidade é o primeiro passo para construção de projetos eficientes e de longo prazo.
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Conhecimento

ORKSHOP

ERNACIONAL DE

GENHARIA

OMÉDICA

4 DE NOVEMBRO DE 2014

Workshop internacional

debate novo campo
da engenharia

A Engenharia Biomédica foi o tema do evento realizado pelo Senge-ES

O

Workshop Internacional de Engenharia Biomédica da Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes) reuniu especialistas e estudantes dessa área
de interface entre tecnologia,
engenharia e saúde. Pesquisadores e estudantes do Brasil e da América Latina trocaram experiências sobre os
trabalhos que desenvolvem.

“

O objetivo é encontrar soluções conjuntas em um campo
de conhecimento com muito
futuro pela frente.
A Engenharia Biomédica
integra princípios das ciências
exatas e da saúde para desenvolver, por exemplo, soluções
na prevenção, diagnóstico e
tratamento de doenças usando técnicas de Processamento de Sinais e a Robótica de

Reabilitação. “É preciso ter
um engenheiro capaz de entender a tecnologia da saúde e realizar soluções”, comentou o professor e doutor na área de Cibernética,
Adriano de Oliveira.
OWorkshop aconteceu entre 12 a 14 de novembro e foi
uma realização do Sindicato
dos Engenheiros no Estado
do Espírito Santo (Senge-ES)

“

“
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“

Os sindicatos têm
como obrigação
incentivar inovação
em suas respectivas
categorias

O apoio do Senge-ES
valoriza uma
área promissora.
É nesse tipo de
evento que surgem
grandes ideias
Romulo Fuentes
Flores professor da
Universidade do Chile

com o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do
Espírito Santo (Crea-ES). Existe graduação de Engenharia
Biomédica em 14 universidades do Brasil. Hoje a Ufes
atende essa área nas linhas
de pesquisa disponíveis em
seus cursos de pós graduação.

Orlando Zardo Junior presidente do Senge-ES,
falou sobre inovação na abertura do evento

Orlando Zardo
Presidente do
Senge-ES

Futuro

Energias renováveis em foco
Microgeração distribuída muda conceito de consumir e produzir energia no Brasil

O

processo solar fotovoltaico é uma tecnologia que transforma
a luz em energia. Essa alternativa energética e de suas eminentes oportunidades profissionais foram o tema da palestra A Energia Fotovoltaica no
Brasil. O evento é uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito
Santo (Senge-ES) em parceria com o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia
do Espírito Santo (Crea-ES).
Os microgeradores fotovoltaicos são sistema de pequena potencia. Com a recente regulamentação da Agência
Nacional de Energia Elétrica,
as placas solares passam a ser
muito mais que charme nas residências e edificações. O sistema de microgeração distribuída permite que um consumidor produza sua energia e
acumule créditos sobre a geração excedente em sua casa
ou indústria. A resolução 482

O especialista em energia fotovoltaica, Hans Rauschmayer,
o diretor jurídico do Senge-ES, Rogério Ramos, e o
presidente do Senge-ES, Orlando Zardo Junior

da ANEEL é recente, de 2012,
e vem sendo tratada com tributações diferenciadas pelas
legislações estaduais.

Custos

O equipamento fotovoltaico
dura pelo menos 30 anos e o
custo financeiro de instalação

é recuperado em dez. “De
2009 para 2013 os custos dos
módulos despencaram 75%.
O momento é de aproveitar
as baixas nos preços”, ressaltou o consultor em eficiência
energética, Hans Rauschmayer, que proferiu a palestra
realizada no dia 8 de outubro.

Campanha parabeniza profissionais
O Dia do Engenheiro e da Engenheira (11 de dezembro) foi marcado por uma campanha que se espalhou por oito cidades do
Espírito Santo. Outdoors parabenizando os profissionais foram

distribuídos em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Guriri, Serra, Laranjeiras, Vitória e Vila Velha. A campanha foi feita em
parceria com a Federação dosSindicatos de Engenheiros (Fisenge).

Jornal do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo
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Entrevista

Hans
O

Rauschmayer

alemão/brasileiro Hans Rauschmayer realiza palestras
sobre a energia fotovoltaica por todo o Brasil. Além
de experiência internacional em parques solares, o
consultor em eficiência energética é pioneiro na adesão ao sistema de microgeração distribuída utilizando energia fotovoltaica
produzida em sua própria residência. As eminentes oportunidades profissionais da área, o funcionamento das usinas solares e
aplicações de placas fotovoltaicas também fizeram parte dos
temas da entrevista:

Como a energia
fotovoltaica é
regulamentada hoje
no Brasil, existe
alguma normativa
diferenciada?
Neste ano teremos o primeiro leilão federal para energia
solar com preços viáveis. As
empresas esperam ansiosas
por isso. Na energia eólica
foi assim, o primeiro leilão
tinha valor mais alto que o
praticado hoje. Na energia
solar não será diferente. O
mercado de usinas é regido
pela mesma legislação que
as demais fontes.

Quais são os
incentivos dados
para que parques
fotovoltaicos
realmente se
desenvolvam
no Brasil?
As energias renováveis pagam menos taxas de transmissão. Além disso, o Banco Nacional do Desenvolvimento acabou de lançar linha de credito nesse sentido. Hoje os módulos e os
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"Dois anos atrás o
governo prometeu
baixar a tarifa
energética em 20%,
mas faltou chuva. O
acumulo desse custo
foi de R$ 61 bilhões.
Se esse dinheiro fosse
investido em geração
fotovoltaica, e não
em consumo barato,
teríamos quase a
potência de Itaipu em
eletricidade solar"
inversores vêm de fora e os
créditos do BNDES estão disponíveis para que essa tecnologia seja produzida aqui.

A energia solar
tem outra vertente
que é a geração
distribuída. É possível
abater 100% do meu
consumo instalando
placas fotovoltaicas
em casa?
A ideia é gerar energia elétrica onde ela é consumida.

Hans Rauschmayer é consultor em eficiência energética

É viável. O retorno do investimento vem depois de 10
anos. Mas o sistema dura entre 30 e 40 anos. Minha conta
de energia caiu pela metade.

O Espírito Santo
já tem alguma
residência que tenha
geração distribuída?
O Espirito Santo tem uma
entre as 158 instalações cadastradas no banco de dados ANEEL. É uma instalação residencial.

São só 158
instalações
no Brasil?
O que acontece na pratica é
que as instalações ainda demoram. Muitas concessionarias desconhecem as regras e
existe pouca gente capacitada
para instalar. Algumas concessionarias enxergam um novo
negócio, outras mantém receio. A Agência Nacional de
Energia Elétrica promete atualizar a resolução 482 e deixar tudo mais ágil.

