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as eleições gerais do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espí-
rito Santo (Senge-ES) foram realizadas nos dias 26 e 27 de novem-
bro. 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 próxi-
mos três anos. a Chapa 1: Ótica na Ética foi eleita para diretoria exe-
cutiva e para os representantes na Fisenge. para o conselho Fiscal 
foram eleitos os integrantes da Chapa 1: Olhos Vivos.

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)

(Páginas 4 e 5)

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)
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FILIaDO à apOIO

o Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado do Es-
pírito Santo (Senge-ES) 
está pronto para entrar 
em um novo tempo. as 
bandeiras sindicais foram 
fincadas em fronteiras an-
tes nunca ultrapassadas. 
a engenharia foi aplica-
da em prol do desenvol-
vimento social nos cur-
sos de capacitação que 
socializaram detentos. 
convênios aumentaram 
o leque de instituições 
de ensino que trazem fa-
cilidades para que nossos 
filiados possam se capa-
citar mais a cada dia. a 
luta pelos direitos dos 
engenheiros foi marca-
da pelo movimento ca-
pixaba dos profissionais 
da Área tecnológica pú-
blica, bem como na garan-
tia do ganho real em to-
dos os acordos coletivos 

assinados. A questão de 
gênero foi aprofundada 
e nosso congresso Esta-
dual inovou pela integra-
ção de profissionais e es-
tudantes em prol da reno-
vação sindical. A parceria 
com o centro tecnológico 
da universidade Federal 
do Espírito Santo foi in-
tensificada com eventos 
internacionais que deba-
teram a engenharia com 
outras áreas do conheci-
mento. o Sindicato teve 
seu parque tecnológico  
renovado e uma politica 
de reestruturação fiscal 
foi implementada. agra-
decemos aos colaborado-
res que durante os últimos 
três anos nos ajudaram a 
estruturar o futuro. 

Emg. Orlando  
Zardo Junior 
Presidente do Senge-es

Editorial Panorama

Expediente

Delegação capixaba discute 
como a engenharia pode auxiliar 
as políticas públicas 

Carta para
o Brasil

O que os engenheiros 
esperam do novo 
governo? Essa per-

gunta foi respondida pelos 
400 profissionais de todo o 
país que participaram do 10º 
congresso nacional de Sindi-
catos de Engenheiros (con-
senge), realizado em búzios 
(rJ) entre 27 e 30 de agosto. 

delegações do Espírito 
Santo e de outros onze es-
tados brasileiros reiteraram 
a defesa de que o futuro go-
verno invista no planejamen-
to de longo prazo, valorize 
os quadros técnicos e respei-
te o salário mínimo profis-
sional, 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 Bra-
sil e teve como resultado 
formal de suas discussões 
a Carta do Rio de Janeiro. o 
documento, que teve cola-
boração dos delegados ca-
pixabas, resume propostas 
de sindicatos de engenhei-
ros de 12 estados brasilei-
ros e será entregue à pre-
sidenta dilma pelo enge-
nheiro 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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Na foto os engenheiros e engenheiras que representaram 

o Espirito Santo: adelar cazarotto, ana cristina acha 

Estrada, Eliezer cristino de oliveira, gizele do nascimento 

poltronieri, henrique germano zimmer, Jorge luiz 

rodrigues costa, Jose carlos de assis, lúcia vilarinho, 

manoel mendes neto, orlando zardo Jr, patrícia brunow, 

paulo bubach, rogério do nascimento ramos, Simone 

baía e Simone coutinho lacerda, bem como os estudantes 

de engenharia alexandre gonçalves e isabela viturini.



Gênero

Carta para
o Brasil
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Conte a sua história

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

para Eugênia!

Criador e 
criatura: patter 
e sua Eugênia

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 mulhe-
res brasileiras. Eugênia é a mas-
cote do coletivo de mulheres da 
Fisenge, que trabalha a questão 
de gênero de maneiras criativas 
como a de uma tirinha em qua-
drinhos feita de histórias. 

a série em quadrinhos 
Histórias de Eugênia: mulher, 
mãe e engenheira foi lançada 

diante de inúmeras denún-
cias recebidas nos sindicatos 
e a necessidade de visibilizar 
práticas de violência de ma-
neira didática. Os quadrinhos 
tem periodicidade mensal, 
lançados todo dia 15 no bo-
letim do coletivo de mulhe-
res da Fisenge. Já são mais 
de 20 tirinhas distribuídas 
em entidades e nos Sindica-
tos de Engenheiros de todo 
o país. o curioso é que essa 

personagem tem pé a mais 
no Espírito Santo. 

apesar de ter sido inspirada 
em apontamentos coletivos, é o 
desenhista capixaba patter quem 
transforma em vida e cor rotei-
ros enviados com base em rela-
tos reais. “Eugenia é uma per-
sonagem 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 tra-
balhadoras podem enviar 
depoimentos sobre assé-
dio moral e outras práti-
cas abusivas que acon-
tecem tanto no merca-
do de trabalho como no 
próprio lar. Será manti-
do total sigilo de fonte 
de todos os depoimen-
tos e de todas as histó-
rias relatadas. as contri-
buições poderão ser en-
viadas diretamente para 
o e-mail da engenhei-
ra Eugênia: engenheira 
eugenia@gmail.com 
ou para comunicacao@ 
fisenge.org.br.



Eleição geral

Eleitos assumem gestão 2015-2017

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

Espírito Santo (Senge-ES) fo-
ram realizadas nos dias 26 e 
27 de novembro e elegeram 
os novos membros efetivos e 
suplentes da diretoria e dos re-
presentantes junto à Federa-
ção Interestadual de Sindica-
tos 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 apu-
radora de votos, pelos fiscais 
da mesa apuradora de votos 
e pela comissão eleitoral. A 
Chapa 1: Ótica na Ética foi 
eleita para diretoria execu-
tiva e para os representantes 
na Fisenge. para o conselho 
Fiscal foram eleitos os inte-
grantes da Chapa 1: Olhos 
Vivos. Confira na página ao 
lado a lista dos eleitos.
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Eleições do Senge-ES

Resultado Geral

Chapa 1 vence

nos dois dias de vo-
tação, oito urnas fo-
ram espalhadas em 
cidades polo do Es-
pírito Santo. 
Elas contemplaram 
doze pontos em todo 
o Estado. na foto aci-
ma, sessão instalada 
no conselho regio-
nal de Engenharia e 
agronomia do Espí-
rito  (crea-ES). 

Rápidas
Filme “privatizações: a Distopia do Capital” 
lançado em Vitória
O filme “Privatizações: a Distopia do Capital”, do cineasta Sil-
vio tendler, foi lançado durante a 11ª Semana Estadual de ci-
ência e Tecnologia da Ufes – Vitória. O documentário é apoia-
do pela Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. 

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.

Reprodução: imagem 
da campanha



Eleição geral

Chapa 1 – Diretoria Executiva – Ótica na Ética

Chapa 1 – Conselho Fiscal – Olhos Vivos

Jornal do Sindicato doS EngEnhEiroS no EStado do ESpírito Santo 

Eleitos

Conselho Fiscal Efetivos Suplentes

01 José luiz costa Silva Adjuto Martins Vasconcelos Junior

02 romulo Storch vasconcelos braz ragassi

03 manoel henrique vianna loureiro  –

Diretorias Efetivos Suplentes

01 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

Representantes junto à Fisenge Efetivos Suplentes

01 paulo roberto de Souza geraldo dimas bazelatto

02 lúcia helena vilarinho ramos Eduardo luiz henriques

profissional de qualidade é o primeiro passo para constru-
ção de projetos eficientes e de longo prazo.

Senge-ES capacita  
150 jovens engenheiros

5

o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo, 
em parceria com a Bitável Tecnologia, promoveu a capacita-
ção de mais de 150 engenheiros recém-formados no segun-
do semestre de 2014. O objetivo é estreitar o relacionamen-
to com os jovens profissionais e fomentar a renovação sindi-
cal. o presidente do Senge-ES, orlando zardo, ministrou a 
aula inaugural dos cursos (foto) e defendeu que a formação 



Conhecimento
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OWorkshop Interna-
cional de Engenha-
ria biomédica da uni-

versidade Federal do Espírito 
Santo (ufes) reuniu especia-
listas e estudantes dessa área 
de interface entre tecnologia, 
engenharia e saúde. pesqui-
sadores e estudantes do bra-
sil e da américa latina tro-
caram experiências sobre os 
trabalhos que desenvolvem. 

O objetivo é encontrar solu-
ções conjuntas em um campo 
de conhecimento com muito 
futuro pela frente. 

a Engenharia biomédica 
integra princípios das ciências 
exatas e da saúde para desen-
volver, por exemplo, soluções 
na prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças usan-
do técnicas de processamen-
to de Sinais e a robótica de 

Reabilitação. “É preciso ter 
um engenheiro capaz de en-
tender a tecnologia da saú-
de e realizar soluções”, co-
mentou o professor e dou-
tor na área de Cibernética, 
adriano de oliveira. 

O Workshop aconteceu en-
tre 12 a 14 de novembro e foi 
uma realização do Sindicato 
dos Engenheiros no Estado 
do Espírito Santo (Senge-ES) 

com o conselho regional de 
Engenharia e agronomia do 
Espírito Santo (crea-ES). Exis-
te graduação de Engenharia 
biomédica em 14 universi-
dades do Brasil. Hoje a Ufes 
atende essa área nas linhas 
de pesquisa disponíveis em 
seus cursos de pós graduação. 

Workshop internacional 
debate novo campo 
da engenharia

WORKSHOP
INTERNACIONAL DE 
ENGENHARIA
BIOMÉDICA
12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014

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

““ Os sindicatos têm 
como obrigação 
incentivar inovação 
em suas respectivas 
categorias

Orlando Zardo
Presidente do 
Senge-ES

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

““

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



Futuro
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o dia do Engenheiro e da Engenheira (11 de dezembro) foi mar-
cado por uma campanha que se espalhou por oito cidades do 
Espírito Santo. Outdoors parabenizando os profissionais foram 

distribuídos em cachoeiro de itapemirim, colatina, linhares, guri-
ri, Serra, Laranjeiras, Vitória e Vila Velha. A campanha foi feita em 
parceria com a Federação dos Sindicatos de Engenheiros (Fisenge).

O processo solar foto-
voltaico é uma tecno-
logia que transforma 

a luz em energia. Essa alterna-
tiva energética e de suas emi-
nentes oportunidades profis-
sionais foram o tema da pales-
tra A Energia Fotovoltaica no 
Brasil. o evento é uma reali-
zação do Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado do Espírito 
Santo (Senge-ES) em parce-
ria com o conselho regional 
de Engenharia e  agronomia  
do Espírito Santo (crea-ES). 

os microgeradores foto-
voltaicos são sistema de pe-
quena potencia. com a recen-
te regulamentação da Agência 
nacional de Energia Elétrica, 
as placas solares passam a ser 
muito mais que charme nas re-
sidências e edificações. O sis-
tema de microgeração distri-
buída permite que um consu-
midor produza sua energia e 
acumule créditos sobre a ge-
ração excedente em sua casa 
ou indústria. A resolução 482 

Energias renováveis em foco

Campanha parabeniza profissionais

Microgeração distribuída muda conceito de consumir e produzir energia no Brasil 

da anEEl é recente, de 2012, 
e vem sendo tratada com tri-
butações 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”, ressal-
tou o consultor em eficiência 
energética, hans rauschma-
yer, que proferiu a palestra 
realizada no dia 8 de outubro. 

leia entrevista com hans rausch-
mayer na página 8

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



Entrevista

Hans 
O 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 sis-
tema de microgeração distribuída utilizando energia fotovoltaica 
produzida em sua própria residência. as eminentes oportunida-
des 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 primei-
ro 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 pa-
gam menos taxas de trans-
missão. Além disso, o Ban-
co nacional do desenvolvi-
mento acabou de lançar li-
nha de credito nesse sen-
tido. 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" Hans Rauschmayer é consultor em eficiência energética 

inversores vêm de fora e os 
créditos do BNDES estão dis-
poníveis para que essa tecno-
logia 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 elé-
trica onde ela é consumida. 

É viável. O retorno do inves-
timento vem depois de 10 
anos. mas o sistema dura en-
tre 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 ca-
dastradas no banco de da-
dos anEEl. É uma instala-
ção residencial. 

São só 158  
instalações  
no Brasil?
o que acontece na pratica é 
que as instalações ainda de-
moram. muitas concessiona-
rias desconhecem as regras e 
existe pouca gente capacitada 
para instalar. algumas conces-
sionarias enxergam um novo 
negócio, outras mantém re-
ceio. a agência nacional de 
Energia Elétrica promete atu-
alizar a resolução 482 e dei-
xar tudo mais ágil. 

Rauschmayer


