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O ENGENHEIRO
O desafio da água
A questão hídrica promete mudar a
organização das cidades, hábitos cotidianos
e o processo de produção industrial e de
alimentos. O Espírito Santo enfrenta a pior
crise hídrica de sua história e uma onda de
lama e rejeitos de minério que invadiu o leito do
Rio Doce no maior desastre ambiental do Brasil

Oportunidade

Mercado da água
aquecido para
engenheiros, agrônomos
e meteorologistas
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Crise hídrica e energética
No Brasil, água e energia andam de mãos
dadas, ou pelo menos andavam
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Secretário de Meio Ambiente fala da tragédia do
Rio Doce e avalia a importância que a engenharia,
poder público e sociedade têm na retomada da
relação sadia do homem com os recursos naturais
Página 8

Solidariedade

Engenheiros doam fraldas para entidades de tratamento ao câncer
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Editorial

Panorama

Neste primeiro ano da administração 2015/2017
obtivemos vitórias judiciais, bem como iniciamos um ciclo de organização interna das atividades sindicais. Nossas novas plataformas de comunicação 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 história. A água definitivamente assumiu papel central nas páginas de jornais e rotina das cidades.
Somos protagonistas da morte do Rio Doce e
da incerteza da segurança hídrica da sociedade moderna.
Fechamos esse ano de 2015 desejando que
esses fatos desencadeiem processos produtivos mais seguros e conscientes para pessoas,
empresas e o meio ambiente.

Engenheiro eletricista
Ary Medina Sobrinho
presidente do Senge-ES
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APOIO

Crise hídrica e

energética

Por Leonardo José Nardoto Conde*

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

N

ossa matriz energética
hoje conta com aproximadamente 65% da
geração oriunda de hidrelétricas. Ocorre que fenômenos climáticos vêm se somando e afastando a água da energia, isto é,
dos reservatórios. Estudos recentes da NASA (Agência Espacial norte-americana) dão conta 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 volume de água disponível nos reservatórios. A manter as previsões da pressão do fenômeno
“El Niño”, o déficit pluviométrico 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 escassez hídrica e como criar mais independência da água na matriz
energética? É preciso recuperar
e proteger as nascentes. Uma
política sustentável de irrigação
também se faz necessária. A implantação de serviço de coleta e
tratamento de esgoto nos municípios é outra ação emergencial.

Retomada
Nos últimos anos, o setor da energia 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-

vimento do país, enquanto outras nações
buscavam fontes limpas
e renováveis de energia.
Agora a geração eólica começa ganhar espaço nos leilões
de energia, inclusive com deságio
considerável. Além disso, geração
distribuída (Resolução Nº 484/12
– ANEEL) criou a figura do produtor independente de energia.
Esses sistemas fotovoltaicos de
energia das residências, comércios e indústrias devem permitir
mais folga na geração das hidrelétricas e reservar maior volume de
água nos reservatórios.
Como bem podemos observar, a identificação e encaminhamento de soluções, a médio e longo prazo, para as crises 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

Meio ambiente

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

Desperdício
em casa

U

ma pesquisa recente
da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o uso
racional de água colocou o Brasil como o 12º
país que mais desperdiça o recurso no mundo. Cada brasileiro consome mais de 180 litros por dia. O sustentável seria gastar cerca de 110 litros/dia. Os
números demostram
que existe lastro para
ideias que melhorem
a relação que os brasileiros têm com a água.

E

stimativas oficiais
indicam que 95% do
Espírito Santo está
moderadamente ou extremamente seco. Perdas do
agronegócio capixaba devem atingir 1,5 bi em 2015.
O racionamento já prioriza
o uso humano nos 78 municípios e existe possibilidade de faltar água no verão. A relação dos capixabas, das empresas e da agricultura com os recursos hídricos terá que mudar.

A pior seca da história do
Espírito Santo impõe a sede
por ideias e iniciativas que
a atenuem. A onda de dejetos que desceu o Rio Doce
depois do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem da Samarco
em Mariana (MG), no dia 5 de
novembro, corrobora a necessidade de obras que possibilitem a recuperação ambiental do que foi devastado,
bem como reforçam a importância da segurança hídrica.

O que enseja ser o maior
desafio deste século, provavelmente será também nicho
de oportunidade profissional
para engenheiros, agrônomos e meteorologistas. Essas
áreas podem contribuir com
tecnologias inovadoras para
economizar água. Empresas,
indivíduos e a produção agrícola terão que se adequar a
escassez e novas regras de
consumo, isso envolve investimentos privados, públicos e
criação de empregos.

Investimentos públicos

U

m total de R$ 17 milhões foram
disponibilizados em editais públicos de pesquisa com foco em
soluções hídricas. Ações governamentais
previstas para todo o ciclo hidrológico ultrapassam 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 Recursos Hídricos também vai necessitar de mão
de obra especializada, bem como abrir mercado
de consultoria para empresas urbanas e agrícolas que precisarão se adequar. O Plano tem
previsão de sair em pouco mais de dois anos.
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Ação

11 de dezembro:
Dia do Engenheiro
e da Engenheira
Campanha parabeniza profissionais

O

Dia do Engenheiro e da Engenheira foi comemorado em 11 de dezembro, data
rememora a ocasião em que

a profissão foi regulamentada, em 1933. O Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Espírito Santo parabeniza todos esses profissionais que

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 passado, a Embrapa deixou disponível na internet um estudo
realizado por seus pesquisadores entre 1992 e 2011. O
objetivo do levantamento foi traçar um panorama sobre a contaminação ambiental causada pelos agrotóxicos no Brasil. Em todas as regiões do país são encontradas amostras de resíduos tóxicos em
concentrações acima do recomendável, seja nas plantações, no solo,
nas águas ou nos peixes. Acesse
a pesquisa: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/
doc/987245/1/Doc98.pdf
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são fundamentais para que
boas ideias virem realidade.
O Senge-ES marcou a data
no Espírito Santo com uma campanha publicitária. Outdoors

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

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 Moradia na Era das Finanças. O livro, que acaba de ser lançado, se baseia em experiências que a professora da
Universidade de São Paulo (USP) reuniu durante seu
mandato como relatora para o Direito
à Moradia Adequada da Organização
das Nações Unidas
(ONU). O objetivo é
analisar o processo
global de financeirização das cidades
e seu impacto sobre os direitos à terra e à moradia dos
mais vulneráveis.

Fisenge

Lançado selo de 50 anos

do salário mínimo profissional

O

selo comemorativo
dos 50 anos do Salário Mínimo Profissional foi lançado como parte das comemorações do Dia
do Engenheiro (11 de dezembro). O lançamento do selo
faz parte de um ciclo de comemorações da Federação
até abril de 2016. Ainda estão
programados o lançamento

de uma cartilha e de um evento comemorativo no Congresso Nacional. Idealizada
pelo engenheiro e político
brasileiro, Rubens Paiva, a
lei 4.950-A de 1966, que instituiu o SMP é de autoria do
então deputado e advogado Almino Affonso e fruto
de debate entre as entidades de engenharia.

Pelo fim da violência contra a mulher
O movimento “16 Dias de Ativismo Contra a Violência de
Gênero” foi uma mobilização realizada em mais de 160 países

A

campanha "16 Dias
de Ativismo Contra a Violência de
Gênero” foi uma mobilização de 160 países, voltada à sensibilização sobre o
problema da violência que
atinge o público feminino.
O Coletivo de Mulheres da
Fisenge participou da iniciativa, que foi fomentada pelo Senge-ES juntamente com os demais sindicatos filiados.

O Coletivo de Mulheres
da Fisenge participa anualmente do movimento “16
dias de ativismo contra a violência de gênero”. Em 2015
o tema escolhido para campanha foi “E se...”. O objetivo das peças publicitárias
foi retratar violências como
racismo, gordofobia, etarismo e outras formas de violência simbólica.
“É comum no nosso cotidiano ouvirmos a expressão

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

Marcos
históricos
O período escolhido é delimitado por significativas datas

históricas, marcos de luta das
mulheres. A abertura da Campanha é tradicionalmente feita no dia 25 de novembro –
Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulheres. Já
seu termino é realizado no
dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. Desse modo, a campanha vincula a denúncia e a
luta pela não violência contra
as mulheres à defesa dos direitos humanos.

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”
JORNAL DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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História

Senge-ES é

homenageado nos

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

O

Relação
histórica
O DIEESE, Departamento
Intersindical de Estatística e
EstudosSocioeconômicos,
é uma criação do movimento sindical brasileiro.
Foi fundado em 1955 para
desenvolver pesquisas
que fundamentassem as
reivindicações dos trabalhadores. Saiba mais em
www.dieese.org.br.
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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)

“

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

“

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espirito Santo (Senge-ES) foi homenageado na Assembleia Legislativa
(Ales) na sessão solene que
marcou os 60 anos de atuação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O evento também marcou os 30 anos do escritório
regional da instituição.
O diretor de promoção
social do Senge-ES, Luis Fernando Fiorotti, representou
o presidente do Senge-ES,
engenheiro eletricista Ary
Medina Sobrinho, na solenidade realizada no dia 25 de
novembro. O Senge-ES recebeu menção honrosa ao lado
de outras entidades sindicais.

Luis Fernando Fiorotti
Diretor de promoção social do Senge-ES

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

Solidariedade

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

O

Sindicato dos Engenheiros no Estado do
Espírito Santo (Senge-ES) entregou 97 pacotes
de fraldas para Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) e para o Grupo de
Apoio a Pessoas com Câncer
(GAPC). A campanha de arrecadação foi feita com a ajuda
de engenheiros e engenheiras que fizeram doações como
parte de inscrição em curso de
formação profissional.

“A proteção da sociedade
faz parte da missão do sindicato”, explica o diretor de promoção social do Senge-ES,
Luis Fernando Fiorotti, que
representou o presidente do
Senge-ES, engenheiro eletricista Ary Medina Sobrinho, na
entrega das fraldas doadas.
As fraldas foram entregues na abertura do curso
de Drenagem de Rodovias
do Grupo de Trabalho de Infraestrutura e Mobilidade

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

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

Urbana do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo
(Crea-ES). Parte da inscrição do evento foi revertida na compra de 25 pacotes de fraldas para adultos,
doados para o GAPC, e 72
pacotes de fralda infantil,
doados para Acacci.
O coordenador adjunto
interino do GT de Infraestrutura e Conselheiro Suplente
do Crea-ES, Eng. Civil Elson
Gatto, destacou a
impor tância do
compromisso social das ações dos
conselhos e sindicatos da categoria.
As entidades que
receberam as doações auxiliam pacientes em situação
de vulnerabilidade
social que passam
por tratamento
contra o câncer.

É uma ajuda muito importante, 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 esclarecimento para necessidade de
prevenção do câncer, tanto de
mama, quanto de próstata”
Luis Fernando Fiorotti
Diretor de promoção
social do Senge-ES

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

Ano novo. Ideias novas
Desejamos um 2016 cheio de
alegrias na carreira e na vida

Boas festas!

Entrevista
Secretario de Estado do Meio Ambiente,

Rodrigo Júdice
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

A
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 natureza. Especificamente em relação ao Rio Doce, ele vem sendo degradado ao longo de décadas. Ocupação irregular do
solo, desmatamento das matas 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, aportando recursos, mas também
todas as empresas que estejam
próximas ao Rio Doce e que,
ao longo dos anos, vem construindo a sua riqueza retirando riqueza dessa bacia hidrográfica. A meta não deve ser
tornar o Rio Doce semelhante ao que ele era no mês passado, mas sim como ele era
há 30 anos.
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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 rejeitos de minério causada pelo rompimento da
barragem da Samarco deixa prejuízos que ainda 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 processo produtivo atual com os recursos hídricos.

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 fortuito, nem força maior. É preciso
identificar o motivo desse acidente para que os órgãos que
licenciam e monitoram possam
rever suas posturas.

O secretário avalia se as leis ambientais brasileiras e a relação do poder público 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 responsabilidade pela tragédia será cobrada. Além disso, aponta a importância que a engenharia terá na retomada da convivência sadia
do homem com os recursos naturais. Leia
entrevista completa:

vil, nem ambiental e nem criminal. Ela vai ter que ressarcir todos os danos. Agora, o discurso
tem que ser de equilíbrio. Exigir
a reparação do dano, mas permitir que aquele que tem obrigação de reparar o dano tenha
condições patrimoniais e financeiras de ressarcir.

Algumas pessoas
tratam essa tragédia
como se pairasse
no ar sensação de
impunidade. Isso
vai ficar impune?

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?

O que aconteceu com o Rio
Doce não vai ficar impune. A
Samarco não esta mais impune. Muito embora não formalmente, ela já sentou no banco
dos devedores. Está literalmente sobre o olhar das leis brasileiras, que são muito rígidas no
que tange o dano do meio ambiente. Não vai haver impunidade, nem do ponto de vista ci-

Todo projeto bem concebido
de reflorestamento que esteja
em andamento no Brasil tem
que ser apropriado. A recomposição 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 crise hídrica, será minorada. Ago-

ra, não temos como falar em
recuperação sem um grande
projeto nacional para que seja
efetivada a coleta e tratamento 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 respostas cheguem de forma clara
e objetiva para sociedade, bem
como para saber das consequências desse dano e quais medidas técnicas devem ser adotadas para que ele não ocorra
mais. O governo deve se amparar em profissionais com capacidade de executar seus projetos.

