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FILIADO À APOIO

Neste primeiro ano da administração 2015/2017 
obtivemos vitórias judiciais, bem como inicia-
mos um ciclo de organização interna das ativida-
des sindicais. Nossas novas plataformas de co-
municação maximizaram nossa relação com os 
profissionais e o debate de como a engenharia 
pode contribuir com soluções para seu tempo. 

O Espírito Santo atualmente enfrenta a pior 
seca e o maior desastre ambiental de sua histó-
ria. A água definitivamente assumiu papel cen-
tral nas páginas de jornais e rotina das cidades. 
Somos protagonistas da morte do Rio Doce e 
da incerteza da segurança hídrica da socieda-
de moderna. 

Fechamos esse ano de 2015 desejando que 
esses fatos desencadeiem processos produti-
vos mais seguros e conscientes para pessoas, 
empresas e o meio ambiente.

Engenheiro eletricista 
Ary Medina Sobrinho

presidente do Senge-ES 

Editorial Panorama

Expediente

No Brasil, água e energia 
andam de mãos dadas, ou 
pelo menos andavam

Crise hídrica e

N ossa matriz energética 
hoje conta com apro-
ximadamente 65% da 

geração oriunda de hidrelétri-
cas. Ocorre que fenômenos cli-
máticos vêm se somando e afas-
tando a água da energia, isto é, 
dos reservatórios. Estudos re-
centes da NASA (Agência Espa-
cial norte-americana) dão con-
ta de que a região sudeste do 
Brasil teve um déficit hídrico de 
56 trilhões de litros de água em 
2015, isso se traduz no baixo vo-
lume de água disponível nos re-
servatórios. A manter as previ-
sões da pressão do fenômeno 
“El Niño”, o déficit pluviométri-
co se estenderá a 2016. 

Com a indisponibilidade de 
água nos leitos dos córregos e 
rios está havendo uma pressão 
sobre a água do subsolo sem os 
devidos estudos de viabilidade e 
impactos. Diante desse cenário 
perturbador, cabe perguntar: o 
que fazer para mitigar a escas-
sez hídrica e como criar mais in-
dependência da água na matriz 
energética? É preciso recuperar 
e proteger as nascentes. Uma 
política sustentável de irrigação 
também se faz necessária. A im-
plantação de serviço de coleta e 
tratamento de esgoto nos muni-
cípios é outra ação emergencial. 

Retomada
Nos últimos anos, o setor da ener-
gia foi atropelado pela escassez 
de água nos reservatórios e por 
políticas energéticas com foco no 
petróleo. O setor petróleo/gás se 
tornou o “propulsor” do desenvol-

energética
Por Leonardo José Nardoto Conde*

vimento do país, en-
quanto outras nações 
buscavam fontes limpas 
e renováveis de energia. 

Agora a geração eólica co-
meça ganhar espaço nos leilões 
de energia, inclusive com deságio 
considerável. Além disso, geração 
distribuída (Resolução Nº 484/12 
– ANEEL) criou a figura do pro-
dutor independente de energia. 
Esses sistemas fotovoltaicos de 
energia das residências, comér-
cios e indústrias devem permitir 
mais folga na geração das hidrelé-
tricas e reservar maior volume de 
água nos reservatórios.  

Como bem podemos obser-
var, a identificação e encami-
nhamento de soluções, a mé-
dio e longo prazo, para as cri-
ses hídrica e energética, serão 
sustentados em base científica 
e tecnológica, portanto, sob a 
direção da engenharia.

*Engenheiro eletricista, 

especialista em Energia da 

Madeira (dendroenergia) e 

Energia Solar Fotovoltaica. 

Membro do CREA-ES no Comitê 

da Bacia do Rio São Mateus
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Meio ambiente

Desafio  
da água 
impulsiona 
mercado

Desperdício 
em casa

Mudança da relação de pessoas e 
empresas com os recursos hídricos 
é oportunidade para engenheiros, 
agrônomos e meteorologistas

E stimativas oficiais 
indicam que 95% do 
Espírito Santo está 

moderadamente ou extre-
mamente seco. Perdas do 
agronegócio capixaba de-
vem atingir 1,5 bi em 2015. 
O racionamento já prioriza 
o uso humano nos 78 mu-
nicípios e existe possibili-
dade de faltar água no ve-
rão. A relação dos capixa-
bas, das empresas e da agri-
cultura com os recursos hí-
dricos terá que mudar. 

A pior seca da história do 
Espírito Santo impõe a sede 
por ideias e iniciativas que 
a atenuem. A onda de deje-
tos que desceu o Rio Doce 
depois do desastre ambien-
tal causado pelo rompimen-
to da barragem da Samarco 
em Mariana (MG), no dia 5 de 
novembro, corrobora a ne-
cessidade de obras que pos-
sibilitem a recuperação am-
biental do que foi devastado, 
bem como reforçam a impor-
tância da segurança hídrica. 

O que enseja ser o maior 
desafio deste século, prova-
velmente será também nicho 
de oportunidade profissional 
para engenheiros, agrôno-
mos e meteorologistas. Essas 
áreas podem contribuir com 
tecnologias inovadoras para 
economizar água. Empresas, 
indivíduos e a produção agrí-
cola terão que se adequar a 
escassez e novas regras de 
consumo, isso envolve inves-
timentos privados, públicos e 
criação de empregos. 

U ma pesqui-
sa recente 
da Organi-

zação das Nações Uni-
das (ONU) sobre o uso 
racional de água colo-
cou o Brasil como o 12º 
país que mais desper-
diça o recurso no mun-
do. Cada brasileiro con-
some mais de 180 li-
tros por dia. O susten-
tável seria gastar cer-
ca de 110 litros/dia. Os 
números demostram 
que existe lastro para 
ideias que melhorem 
a relação que os brasi-
leiros têm com a água.

U m total de R$ 17 milhões foram 
disponibilizados em editais pú-
blicos de pesquisa com foco em 

soluções hídricas. Ações governamentais 
previstas para todo o ciclo hidrológico ul-
trapassam R$ 1,29 bilhão nos próximos 
seis anos. O Governo do Estado planeja 
construir 60 barragens para múltiplos usos 
até 2018. Serão abertas linhas de crédito 

para o financiamento de outras duas mil 
barragens em todo o território capixaba. 

Além disso, a fiscalização das regras da 
água com a efetivação do Plano Estadual de Re-
cursos Hídricos também vai necessitar de mão 
de obra especializada, bem como abrir mercado 
de consultoria para empresas urbanas e agrí-
colas que precisarão se adequar. O Plano tem 
previsão de sair em pouco mais de dois anos.

Investimentos públicos 
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Ação

11 de dezembro:  
Dia do Engenheiro  
e da Engenheira

O Dia do Engenhei-
ro e da Engenhei-
ra foi comemora-

do em 11 de dezembro, data 
rememora a ocasião em que 

a profissão foi regulamenta-
da, em 1933. O Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do Es-
pírito Santo parabeniza to-
dos  esses profissionais que 

são fundamentais para que 
boas ideias virem realidade.

O Senge-ES marcou a data 
no Espírito Santo com uma cam-
panha publicitária. Outdoors 

parabenizando os profissionais 
foram distribuídos pela Grande 
Vitória. A iniciativa foi feita em 
parceria com a Fed. dos Sindi-
catos de Engenheiros (Fisenge).

Campanha parabeniza profissionais

Campeão de agrotóxicos
O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. 
Se todos os defensivos agrícolas utilizados por ano em 
nosso país fossem divididos pela população, daria um 
galão de 5,2 litros para cada brasileiro. No ano passa-
do, a Embrapa deixou disponível na internet um estudo 
realizado por seus pesquisadores entre 1992 e 2011. O 
objetivo do levantamento foi traçar um panorama so-
bre a contaminação ambiental causada pelos agrotóxi-
cos no Brasil. Em todas as regiões do país são encontra-

das amostras de resíduos tóxicos em 
concentrações acima do recomen-

dável, seja nas plantações, no solo, 
nas águas ou nos peixes. Acesse 
a pesquisa: http://www.infote-
ca.cnptia.embrapa.br/bitstream/
doc/987245/1/Doc98.pdf

Livro de Raquel Rolnik debate 
a moradia na era das finanças
Como a moradia passou de direito a ativo financeiro? A 
urbanista Raquel Rolnik reflete sobre essa questão em 
Guerra dos lugares: a Colonização da Terra e da Mora-
dia na Era das Finanças. O livro, que acaba de ser lan-
çado, se baseia em experiências que a professora da 
Universidade de São Paulo (USP) reuniu durante seu 
mandato como re-
latora para o Direito 
à Moradia Adequa-
da da Organização 
das Nações Unidas 
(ONU). O objetivo é 
analisar o processo 
global de financei-
rização das cidades 
e seu impacto so-
bre os direitos à ter-
ra e à moradia dos 
mais vulneráveis.
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Fisenge   

Lançado selo de 50 anos 
do salário mínimo profissional

Pelo fim da violência contra a mulher

O selo comemorativo 
dos 50 anos do Sa-
lário Mínimo Profis-

sional foi lançado como par-
te das comemorações do Dia 
do Engenheiro (11 de dezem-
bro). O lançamento do selo 
faz parte de um ciclo de co-
memorações da Federação 
até abril de 2016. Ainda estão 
programados o lançamento 

de uma cartilha e de um even-
to comemorativo no Con-
gresso Nacional. Idealizada 
pelo engenheiro e político 
brasileiro, Rubens Paiva, a 
lei 4.950-A de 1966, que ins-
tituiu o SMP é de autoria do 
então deputado e advoga-
do Almino Affonso e fruto 
de debate entre as entida-
des de engenharia.

A campanha "16 Dias 
de Ativismo Con-
tra a Violência de 

Gênero” foi uma mobili-
zação de 160 países, volta-
da à sensibilização sobre o 
problema da violência que 
atinge o público feminino. 
O Coletivo de Mulheres da 
Fisenge participou da ini-
ciativa, que foi fomenta-
da pelo Senge-ES junta-
mente com os demais sin-
dicatos filiados. 

O Coletivo de Mulheres 
da Fisenge participa anual-
mente do movimento “16 
dias de ativismo contra a vio-
lência de gênero”. Em 2015 
o tema escolhido para cam-
panha foi “E se...”. O obje-
tivo das peças publicitárias 
foi retratar violências como 
racismo, gordofobia, etaris-
mo e outras formas de vio-
lência simbólica. 

“É comum no nosso coti-
diano ouvirmos a expressão 

‘E se…’, com o intuito de 
enquadrar nossos corpos e 
apropriar nossos direitos e a 
nossa autonomia. A violên-
cia simbólica fere, destrói a 
autoestima e ataca uma co-
letividade de identidades”, 
afirmou a diretora da mulher 
da Fisenge, Simone Baía.

Marcos  
históricos
O período escolhido é delimi-
tado por significativas datas 

históricas, marcos de luta das 
mulheres. A abertura da Cam-
panha é tradicionalmente fei-
ta no dia 25 de novembro – 
Dia Internacional da Não Vio-
lência Contra as Mulheres. Já 
seu termino é realizado no 
dia 10 de dezembro – Dia In-
ternacional dos Direitos Hu-
manos. Desse modo, a cam-
panha vincula a denúncia e a 
luta pela não violência contra 
as mulheres à defesa dos di-
reitos humanos.

O movimento “16 Dias de Ativismo Contra a Violência de 
Gênero” foi uma mobilização realizada em mais de 160 países 

Lançada no dia 23/11 pelo Coletivo de Mulheres da Fisenge, a campanha “E se...” retrata violências 
como racismo, gordofobia, etarismo e outras formas de violência simbólica. A iniciativa faz 
parte do movimento mundial “16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero”
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História

O Sindicato dos En-
genheiros no Esta-
do do Espirito San-

to (Senge-ES) foi homenagea-
do na Assembleia Legislativa 
(Ales) na sessão solene que 
marcou os 60 anos de atua-
ção do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Diee-
se). O evento também mar-
cou os 30 anos do escritório 
regional da instituição. 

O diretor de promoção 
social do Senge-ES, Luis Fer-
nando Fiorotti, representou 
o presidente do Senge-ES, 
engenheiro eletricista Ary 
Medina Sobrinho, na soleni-
dade realizada no dia 25 de 
novembro. O Senge-ES rece-
beu menção honrosa ao lado 
de outras entidades sindicais.

O evento também marcou os 30 anos do escritório regional da 
instituição que foi criada pelo movimento sindical brasileiro

“Além de assessorar técnica e 
economicamente o Movimento 
Sindical, o Dieese colabora  na 
formação dos dirigentes sindicais, 
capacitando-os para mesas de 
Negociações dos Acordos Coletivos 
de Trabalho (ACT's)  e Convenções 
Coletivas de Trabalho  (CCT's),  
com as Entidades e 
Instituições Empresarias

Luis Fernando Fiorotti
Diretor de promoção social do Senge-ES

“
Senge-ES é 
homenageado nos 
60 anos do Dieese

O diretor de promoção social do Senge-ES, Luis Fernando Fiorotti, representou 
o presidente do Senge-ES, engenheiro eletricista Ary Medina Sobrinho, na 
solenidade promovida pelo Dieese na Assembleia Legislativa. Também na 
foto os deputados estaduais Janete de Sá (PMN) e Padre Honório (PT)

O Secretário Geral do Senge-ES, Rogério do 
Nascimento Ramos (foto), e o Diretor de Estudos 
Socioeconômicos do Senge-ES, Marconi Pereira Fardin, 
também estiveram presentes na sessão solene 

Relação 
histórica
O DIEESE, Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos, 
é uma criação do movi-
mento sindical brasileiro. 
Foi fundado em 1955 para 
desenvolver pesquisas 
que fundamentassem as 
reivindicações dos traba-
lhadores. Saiba mais em 
www.dieese.org.br.
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Solidariedade

O Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado do 
Espírito Santo (Sen-

ge-ES) entregou 97 pacotes 
de fraldas para Associação Ca-
pixaba Contra o Câncer Infan-
til (Acacci) e para o Grupo de 
Apoio a Pessoas com Câncer 
(GAPC). A campanha de arre-
cadação foi feita com a ajuda 
de engenheiros e engenhei-
ras que fizeram doações como 
parte de inscrição em curso de 
formação profissional.

Engenheiros doam fraldas para 
entidades de tratamento ao câncer
O Senge-ES fez a entrega para instituições sem fins lucrativos

As fraldas foram entregues as entidades no dia 23 de 
novembro, na abertura do curso de Drenagem de Rodovias do 
GT de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Crea-ES

É uma ajuda muito im-
portante, temos muita saída de 
fraldas. Cada pacote de fralda 
significa uma pessoa ajudada”

Paula Pignaton
Relações públicas do GAPC

Usamos as fraldas para 
dar assistência às crianças e na 
montagem de cestas de natal 
direcionadas para os pacientes”

Maria José Pirro
Secretária da Acacci

Essa é uma ajuda ao ser 
humano, em primeiro lugar, e 
uma forma de prestar esclare-
cimento para necessidade de 
prevenção do câncer, tanto de 
mama, quanto de próstata”

Luis Fernando Fiorotti
Diretor de promoção 
social do Senge-ES

ACACCI: Única organização não gover-
namental de apoio ao câncer infanto-
-juvenil no Espírito Santo. Saiba mais 
em www.acacci.org.br.

GAPC: Entidade sem fins lucra-
tivos que tem como objetivo 
ajudar os portadores de câncer 
e suas famílias. Saiba mais em 
www.gapc.org.br.

Ajude!

Desejamos um 2016 cheio de 
alegrias na carreira e na vida

Ano novo. Ideias novas

Boas festas!

“A proteção da sociedade 
faz parte da missão do sindi-
cato”, explica o diretor de pro-
moção social do Senge-ES, 
Luis Fernando Fiorotti, que 
representou o presidente do 
Senge-ES, engenheiro eletri-
cista Ary Medina Sobrinho, na 
entrega das fraldas doadas. 

As fraldas foram entre-
gues na abertura do curso 
de Drenagem de Rodovias 
do Grupo de Trabalho de In-
fraestrutura e Mobilidade 

Urbana do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agro-
nomia do Espírito Santo 
(Crea-ES). Parte da inscri-
ção do evento foi reverti-
da na compra de 25 paco-
tes de fraldas para adultos, 
doados para o GAPC, e 72 
pacotes de fralda infantil, 
doados para Acacci.

O coordenador adjunto 
interino do GT de Infraestru-
tura e Conselheiro Suplente 
do Crea-ES, Eng. Civil Elson 

Gatto, destacou a 
impor tância do 
compromisso so-
cial das ações dos 
conselhos e sindi-
catos da categoria. 
As entidades que 
receberam as doa-
ções auxiliam pa-
cientes em situação 
de vulnerabilidade 
social que passam 
por tratamento 
contra o câncer. 



Entrevista

Secretario de Estado do Meio Ambiente, 

A pior seca da história se somou ao maior 
desastre ambiental Brasil. Tudo isso 
dentro do Espírito Santo. Se a escassez 

hídrica já contabiliza prejuízo de R$ 1,5 bilhão 
na agropecuária e restrições de uso na água 
que atingiram os 78 municípios, a onda de re-
jeitos de minério causada pelo rompimento da 
barragem da Samarco deixa prejuízos que ain-
da são incalculáveis. O secretário de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rodrigo 
Júdice, está no meio desses dois desafios que 
tangem a relação da sociedade e do proces-
so produtivo atual com os recursos hídricos. 

O secretário avalia se as leis ambien-
tais brasileiras e a relação do poder públi-
co com as empresas mineradoras devem 
passar por remodelamentos depois do 
que ocorreu com o Rio Doce. Júdice não 
acredita na possibilidade de casualidade 
no rompimento da barragem, também é 
taxativo ao afirmar que a responsabilida-
de pela tragédia será cobrada. Além dis-
so, aponta a importância que a engenha-
ria terá na retomada da convivência sadia 
do homem com os recursos naturais. Leia 
entrevista completa:

Júdice não acredita em 
acidente no rompimento 
da barragem da Samarco

O senhor avalia 
que essa tragédia 
ambiental irá fazer os 
governos repesarem 
os contratos com 
as mineradoras?
O que precisamos repensar é a 
relação do homem com a natu-
reza. Especificamente em rela-
ção ao Rio Doce, ele vem sen-
do degradado ao longo de dé-
cadas. Ocupação irregular do 
solo, desmatamento das ma-
tas ciliares. Municípios que não 
tratam esgoto. Se quisermos 
dar exemplo para o Brasil e o 
Mundo, temos que congregar 
todos em uma ação conjunta 
que envolva a Samarco, apor-
tando recursos, mas também 
todas as empresas que estejam 
próximas ao Rio Doce e que, 
ao longo dos anos, vem cons-
truindo a sua riqueza retiran-
do riqueza dessa bacia hidro-
gráfica. A meta não deve ser 
tornar o Rio Doce semelhan-
te ao que ele era no mês pas-
sado, mas sim como ele era 
há 30 anos. 

Foi um acidente?
Acho que todo acidente manda 
recado. O recado foi dado em 
algum momento e as pessoas 
não observaram. Um acidente 
dessa magnitude não foi fruto 
do acaso. Não foi caso fortui-
to, nem força maior. É preciso 
identificar o motivo desse aci-
dente para que os órgãos que 
licenciam e monitoram possam 
rever suas posturas. 

Algumas pessoas 
tratam essa tragédia 
como se pairasse 
no ar sensação de 
impunidade. Isso 
vai ficar impune?
O que aconteceu com o Rio 
Doce não vai ficar impune. A 
Samarco não esta mais impu-
ne. Muito embora não formal-
mente, ela já sentou no banco 
dos devedores. Está literalmen-
te sobre o olhar das leis brasi-
leiras, que são muito rígidas no 
que tange o dano do meio am-
biente. Não vai haver impuni-
dade, nem do ponto de vista ci-

vil, nem ambiental e nem crimi-
nal. Ela vai ter que ressarcir to-
dos os danos. Agora, o discurso 
tem que ser de equilíbrio. Exigir 
a reparação do dano, mas per-
mitir que aquele que tem obri-
gação de reparar o dano tenha 
condições patrimoniais e finan-
ceiras de ressarcir. 

O governador chegou 
a entregar um Plano 
de Recuperação do Rio 
Doce para presidente 
Dilma Rousseff. No 
caso, um projeto do 
Instituto Terra. Esse 
é um bom norte para 
começar o trabalho? 
Todo projeto bem concebido 
de reflorestamento que esteja 
em andamento no Brasil tem 
que ser apropriado. A recom-
posição da mata ciliar e das 
nascentes vai permitir que a 
água seja absorvida no solo 
na Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce. Já a vasão do Rio, que 
sofre há alguns anos com a cri-
se hídrica, será minorada. Ago-

ra, não temos como falar em 
recuperação sem um grande 
projeto nacional para que seja 
efetivada a coleta e tratamen-
to de esgoto dos municípios 
que usufruem dessa riqueza. 

A demanda trazida 
pela água reforça 
a importância 
de profissionais 
como engenheiros, 
agrônomos e 
meteorologistas? 
Caberá a eles ajudar 
na solução do 
problema hídrico? 
Obviamente que diante de uma 
tragédia como a que ocorreu no 
Rio Doce esses profissionais são 
fundamentais para que as res-
postas cheguem de forma clara 
e objetiva para sociedade, bem 
como para saber das consequ-
ências desse dano e quais me-
didas técnicas devem ser ado-
tadas para que ele não ocorra 
mais. O governo deve se ampa-
rar em profissionais com capaci-
dade de executar seus projetos.

Secretário avalia a importância que a engenharia terá na 
retomada da relação sadia do homem com os recursos naturais, 
bem como defende rigor na responsabilização do maior desastre 
ambiental do Brasil que atingiu em cheio o Espírito Santo

Rodrigo Júdice
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