
PASSADO
PRESENTE
FUTURO
MEMÓRIA SINDICAL E 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
DOS PROFISSIONAIS DE 
ENGENHARIA, AGRONOMIA, 
GEOGRAFIA, GEOLOGIA 
E METEOROLOGIA NO 
ESPÍRITO SANTO

PUBLICAÇÃO ESPECIAL DOS 35 ANOS
DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



SINDICATO DOS ENGENHEIROS  
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2562
Ed. Espaço Um, Sls. 303/304/305. 
Bento Ferreira, Vitória, ES
Telefax: (27) 3324.1909

www.senge-es.org.br
www.facebook.com/pages/Senge-ES

DIRETORIA

Ary Medina Sobrinho
Carlos de Laet Simões Oliveira
Eduardo Luiz Henriques
Eliane Matielo Oliveira
Filippo de Carvalho Gava
Geraldo Dimas Bazelatto
Heber Costa Bebber
José Augusto Borgo
José Manoel Miranda de Oliveira
Lúcia Helena Vilarinho Ramos
Luis Fernando Fiorotti Mathias
Luiz Antonio Cola dos Santos
Luiz de Oliveira Dias
Marconi Pereira Fardin
Maurício Luiz Gorza
Milcon Gomes Junior
Paulo Roberto De Souza
Roberta Mara Higyno Schulte
Rogério do Nascimento Ramos 
Vagner Leal Ferreira Matos

CONSELHO FISCAL

Adjuto Martins Vasconcelos Junior
Braz Ragassi
José Luiz Costa Silva
Manoel Henrique Vianna Loureiro
Romulo Storch Vasconcelos

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Flávio Borgneth – MTB 1904/ES

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Link Editoração

FOTOS
Arquivo Crea-ES
Arquivo Público do Espírito Santo
Arquivo Flávio Borgneth
Comunicação Fisenge
Flávio Borgneth

TIRAGEM: 4.000

5

8

8

15

22

26

30

33

36

APRESENTAÇÃO

PASSADO

Marco Histórico – ANOS DE LUTA

Primeiros Passos – FILHO DA REDEMOCRATIZAÇÃO
Roberto Brochado (1981-1984)

Hugo Girafa/Valério Ribon (1984-1986

Epidemia da Terceirização – PRIVATIZAÇÃO, NÃO! 
Paulo Bubach (1987-1992)

Carlos Eduardo Pini Leitão (1993-1999)

Luis Fernando Fiorotti Mathias (1999-2005)

Novo Pêndulo – SINDICALISMO E CONHECIMENTO 
Sebastião da Silveira Carlos Netto (2006-2011)

Orlando Zardo Junior (2012/2014)

Fale com a gente! Do jornal à internet 

PRESENTE 

Diretoria 2015/2017 – NOVO CAMINHO 
Ary Medina Sobrinho (2015/2017)

Pessoas - Nossa história também é sua! 

FUTURO 

Planejamento Estratégico - HORIZONTE 
Planejamento é apresentado na Assembleia

REALIZAÇÃO

FILIADO À

APOIO

SUMÁRIO



4 5

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APRESENTAÇÃO

PAT R I M Ô N I O
DO TEMPO

engenheiro eletricista

Ary Medina Sobrinho
PRESIDENTE DO SENGE-ES

5

O marco dos 35 anos do Sindicato dos Engenheiros 

no Estado do Espírito Santo é momento de olhar para 

o passado, presente e futuro. A memória sindical dos 

profissionais configura um patrimônio do tempo que 

deve pautar os anos que virão. Justamente por isso 

nesta edição reunimos atores de todas as administra-

ções da história do Senge-ES. Além disso, apresenta-

mos os resultados já colhidos pela nossa diretoria e 

os eixos do Planejamento Estratégico que traça nos-

sas ações daqui adiante. 

Nas últimas décadas, a ação sindical dos profissio-

nais de engenharia, agronomia, geografia, geo-

logia e meteorologia enfrentaram as mudan-

ças da ciência, da sociedade e do mundo do 

trabalho. Uma trajetória de amadurecimento 

que não teria sentido sem o reconhecimen-

to e participação dos nossos quase quatro 

mil associados. 

Desde sua criação, o Sindicato dos Engenhei-

ros é uma entidade que nasceu para servir 

os trabalhadores e trabalhadoras com res-

ponsabilidade e transparência, isso não pode 

mudar. Nossa ação é plena quando conse-

guimos garantir que os profissionais tenham 

uma trajetória exitosa na vida e na profissão.

Agradecemos a todos que dividiram conos-

co esses 35 anos! 
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A Carta ou Registro sindical é 

o ato de concessão, pelo Po-

der Público, da personalida-

de jurídica sindical para as entidades 

que cumprem as formalidades exigi-

das pela lei, tornando pública a sua 

existência e habilitando-as para a prá-

tica de atos sindicais, tais como a re-

presentação da categoria e a nego-

ciação coletiva. 

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo (Senge-ES) iniciou suas atividades 
em 1981. Ao longo de sua história, o Senge-ES enfrentou os desafios de seu tempo. Passou pela 
fronteira da redemocratização, foi para as ruas pedir voto direto para presidente, contribuiu 
para o marco da constituinte de 1988, lutou contra as privatizações e defendeu a bandeira da 
sustentabilidade, igualdade de gênero e da valorização profissional nos Acordos Coletivos de 
Trabalho e nos Conselhos Técnicos. 

O Senge-ES é um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores (1983) e da Federação 
Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (1993). Também possui relação histórica com So-
ciedade Espírito-santense de Engenharia (SEE) e com o Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES). São 35 anos dedicados ao desenvolvimen-
to da engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia no Brasil e no Espírito Santo. 
O Senge-ES presidiu a Fisenge por duas ocasiões e atualmente ocupa a cadeira da Diretoria 
Executiva da Mulher da Federação.  

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do 
Espírito Santo nasceu em plena redemocra-
tização brasileira. O general João Baptista de 
Oliveira Figueiredo ainda conduzia o último 
governo do Período Militar (1964-1985), mas 
o ambiente de abertura política já permitia 
a retomada de ações do movimento sindi-
cal. Aliado a isso, pela primeira vez em sua 
história, o Estado tinha um número expres-
sivo de profissionais de engenharia. 

No Espírito Santo, a Transferência do capital 

do setor agro mercantil para o setor industrial 
foi feita pela mão do Regime Militar. Foram as 
empresas estatais que impulsionaram o tardio 
parque industrial capixaba que tinha projetos 
pungentes naquele inicio dos ano oitenta. A 
Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) ha-
via sido fundada em 1976, a Samarco Minera-
ção em 1977. Em outubro de 1978 a primeira 
unidade industrial da Aracruz Celulose iniciou 
suas atividades. O transporte do minério para 
exportação puxou a duplicação da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas (EF-262) entre 1971 e 1977. 

Os engenheiros alocados 
nessas empresas e obras 
públicas foram os primeiros 
associados do Sindicato dos 
Engenheiros. Até então os 
profissionais pagavam seu 
imposto sindical diretamen-
te para Federação Nacional 
dos Engenheiros. Esse apor-
te foi repassado para o sin-
dicato tão logo o mesmo foi 
fundado, no dia 25 de maio 
de 1981, data da assinatu-
ra da chamada carta sindi-
cal. Porém, antes desse ato 
oficial, o tramite de funda-
ção do sindicato obrigato-
riamente passava pela cria-
ção de uma associação. 

ASSOCIAÇÃO  
DOS ENGENHEIROS

A história do Sindicato dos Engenheiros é 
precedida pela Associação dos Engenhei-
ros que deu suporte para sua criação. O 
curioso é que o primeiro registro da Asso-
ciação dos Engenheiros no Estado do Es-
pírito Santo foi feito em Cachoeiro do Itape-
mirim, ainda na década de setenta, por um 
engenheiro que logo em seguida se mudou 
para Grande Vitória. 

Roberto Viana Rodriguez era professor da Uni-
versidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 
atuava no setor público. Ele foi o autor do re-
gistro feito no Sul do Estado. O processo es-
tava paralisado até aquele começo dos anos 
oitenta, quando ele foi procurado por um en-
genheiro membro da Sociedade Espírito-San-
tense de Engenharia (SEE), seu xará Roberto 
Brochado Abreu. Essa conversa entre esses 
dois Robertos acabou reativando o processo. 

As reuniões semanais para formulação da 
associação foram realizadas na sede que a 
SEE acabara de adquirir no edifício Jusmar 
(Centro de Vitória). Os diretores da Associa-
ção dos Engenheiros foram eleitos por acla-
mação. Roberto Viana Rodriguez presidiu a 

diretoria provisória que tinha por missão or-
ganizar a primeira eleição do Sindicato dos 
Engenheiros. O então Ministro do Trabalho, 
Murilo Macedo, foi quem entregou pessoal-
mente a carta sindical em ato realizado no 
dia 25 de maio de 1981 no Departamento Re-
gional do Trabalho de Vitória. 

A primeira eleição do Sindicato dos En-
genheiros foi realizada em novembro do 
mesmo ano. A cerimonia foi organizada 
no auditório da Secretaria da Agricultura 
do Espírito Santo (Forte São João/Vitória). 
A única chapa inscrita foi eleita por acla-
mação. O primeiro presidente do Senge-ES 
era um jovem. Roberto Brochado Abreu ti-
nha 28 anos. A posse é datada em dois de 
dezembro de 1981. 

ANOS DE LUTA

FILHO DA 
REDEMOCRATIZAÇÃO

Marco Histórico

Primeiros Passos
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Os números 42 e 40 da Rua Alberto de Oli-
veira Santos abrigaram as duas primeiras sa-
las alugadas como sede do Sindicato dos 
Engenheiros que tinha acabado de nascer 
oficialmente. Primeiro a entidade se instalou 
no condomínio do Edifício Ames, mas por lá 
só ficou alguns meses. 

Em meados de 1982 foi feita a mudança para 
o edifício Presidente Kennedy, localizado do 
outro lado da Rua Alberto de Oliveira San-
tos. Por lá a entidade permaneceu por qua-
se duas décadas.  

A sede ficava em três salas localizadas na so-
breloja do prédio, na altura do primeiro an-
dar. A entrada era lateral, o chão de tacos de 
madeira. Era comum que o barulho da movi-
mentação do carro de coleta de lixo interrom-
pesse as reuniões que seguiam noite adentro.

Os encontros acabavam indo além da pau-
ta sindical e derramavam em política. Era 
tempo de redemocratização, luta pelo voto 

O Edifício Presidente Kennedy foi sede do Senge-ES por quase duas décadas
Rua Alberto de Oliveira Santos, 40 - Centro, Vitória

“O edifício Kennedy fica 
de frente para Aveni-

da Beira Mar, mas nós olhá-
vamos para orla de esquina. 
Nossa sala não era de frente 
para o mar.”

Luis Fiorotti, 
ex-presidente do Senge-ES  

A luta pelo Salário Mínimo 
Profissional (Lei 4.950-

A/ 1966) existe desde a pri-
meira diretoria do Senge-
-ES, que também participou 
do chamado movimento 
dos desempregados e dis-
cutiu as obras da Terceira 
Ponte  que estavam sen-
do retomadas. Os Acordos 
Coletivos e o atendimen-
to jurídico aos profissionais 
também foram iniciados já 
nesse primeiro mandato.

VISTA LATERAL

BANDEIRA HISTÓRICA

Roberto Brochado 
1981-1984

direto. Roberto Brochado chegou a discur-
sar como presidente do Sindicato dos Enge-
nheiros na passeata realizada em Vitória do 
movimento Nacional Diretas Já. 

REGIME DE EXCEÇÃO

Havia receio de retaliações dos militares ao 
Sindicato dos Engenheiros. O Senge-ES che-
gou a ser contemporâneo das administra-
ções de governadores militares no Espírito 
Santo. Nacionalmente, o Regime permane-
ceu ativo até 1985. 

O ponto é que no começo dos anos oitenta 
o movimento sindical estava atuando con-
tra a Ditadura. As greves que começaram no 
parque industrial paulista (Região do ABC) se 
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espalharam por todo o país. O sindicalismo 
reaprendia sua importância como movimen-
to nacional capaz de mobilizar milhares de 
operários e angariar apoio de partidos polí-
ticos e entidades da sociedade civil. 

Em Agosto de 1981 havia 900 mil desem-
pregados, somente nas regiões metropo-
litanas brasileiras. Atuante em seu tempo, 
a primeira diretoria do Sindicato dos Enge-
nheiros participou do movimento nacional 
dos desempregados. Além disso, em 1983, 
o Senge-ES participa da fundação da Cen-
tral Única dos Trabalhadores.

Claro que tais ações engrossavam o receio 
de retaliações dos militares ao Sindicato 
dos Engenheiros. O medo de pessoas in-
filtradas existia. “De vez em quando apa-
recia alguém lá que a gente não conhecia. 
Teve um cara que eu não sei se era infor-
mante, ou não. Ele estava nas reuniões dos 
engenheiros desempregados, mas ficava 
difícil pedir carteirinha. Acho que tinha in-
formante”, aponta o primeiro presidente 
do Senge-ES, Roberto Brochado.

COQUETEL MOLOTOV

A situação chegou ao ponto de serem instaladas grades nas janelas da sede do Senge-ES 
por motivos de segurança. Na época havia a notícia de que militares haviam atirado bombas 
de coquetel molotov em uma organização ligada à esquerda. Como a sala do edifício Kene-
dy era muito baixa, achou-se por bem prevenir. 

O movimento civil de reivindicação por eleições 
presidenciais diretas ocorreu entre 1983-1984 em 

todo o Brasil. Em Vitória a passeata/comício foi reali-
zada em 18 de Abril de 1984. Estimativas apontam que 
80 mil pessoas participaram. “Estivemos na campa-
nha das Diretas Já. Participei do comício das diretas 
na praça oito como presidente do Sindicato”, recor-
da Roberto Brochado.

DIRETAS JÁ

Élcio Álvares (foto) foi o pe-
núltimo governador mili-

tar do Espírito Santo, deixou 
o Palácio Anchieta pouco an-
tes da abertura do Sindica-
to dos Engenheiros. Eurico 
Vieira de Rezende o suce-
deu, sua administração se-
guiu até março de 1983. O 
último presidente do perío-
do do regime militar, João 
Baptista de Oliveira Figuei-
redo, permaneceu no car-
go até 1985. 

CONTRA A DITADURA

Melhor prevenir
“A janela da sede do sindicato era 
perto do térreo. Na época houve 
um tentado onde jogaram uma 
bomba em uma organização loca-
lizada nos primeiros andares de um 
prédio. Ficamos com medo de al-
guém jogar um coquetel molotov 
no Senge-ES. Mandei botar uma 
grade com tela. Ficávamos próximos 
da rua, era fácil jogar uma bomba.”

Ação em rede
“O sindicato dos Ferroviários só ti-
nha gente da Vale. O sindicato dos 
metalúrgicos tinha gente da CST. 
Os eletricitários da Escelsa. Já o 
Sindicato dos Engenheiros estava 
em todos esses lugares e no ser-
viço público. Acabou funcionan-
do como rede de articulação, aju-
dando a retomada dos sindicatos 
pelos trabalhadores.”

Roberto Brochado, 
ex-presidente do Senge-ES  

Paulo Bubach, 
ex-presidente do Senge-ES  

Desfile militar - Vitória (anos sessenta)
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A segunda eleição da diretoria do Sindicato 
dos Engenheiros foi bem mais agitada que 
a primeira. Três chapas disputaram. O enge-
nheiro gaúcho Hugo Girafa foi o eleito. Tomou 
posse no dia dois de dezembro de 1984 em 
cerimonia realizada no Salão Nobre da Esco-
la Normal de Vitória (foto). Girafa foi presiden-
te por pouco tempo. Ainda no verão de 1985 
deixou o cargo por recomendações médicas. 

A troca de posição acabou por permitir que 
um engenheiro agrônomo comandasse a se-

gunda diretoria do Sindicato dos Engenhei-
ros. Valério Ribon assumiu a presidência. Sua 
administração abriu espaço nas instituições 
ligadas a agronomia. 

Também foi na gestão de Ribon que a Coo-
perativa dos Engenheiros foi aberta. O obje-
tivo da iniciativa era auxiliar os profissionais 
desempregados ou no começo de carreira. 
Para tanto, uma sala chegou a ser alugada 
ao lado da sede do sindicato para atender 
os trabalhadores cadastrados. 

Na foto Roberto Brochado, primeiro presidente do Senge-ES, discursa na cerimônia de posse de seu 
sucessor, Hugo Girafa, que teve que deixar o cargo logo depois, sendo substituído pelo Engenheiro 
Agrônomo Valério Ribon

Hugo Girafa | Valério Ribon
1984-1986

Valério Ribon 

O Engenheiro Agrô-
nomo Valério Ribon 

foi o segundo presiden-
te do Senge-ES. Fez de 
sua militância ação que 
vai além do campo da 
categoria que atou. Ri-
bon faleceu em maio de 
2013, nos depoimentos 
de amigos e compa-
nheiros é lembrado, 
sobretudo por seu ca-
ráter apaziguador e a 
luta pelo bem comum. 

HOMENAGEM
“Valério sempre foi pai de família exemplar e pessoa 
solicita aos amigos e companheiros. Sua bandeira era 
lutar pelo bem comum de toda sociedade e pelo de-
senvolvimento sustentável”

Luis Fiorotti, 
ex-presidente do Senge-ES e do Crea-ES 

“Seu horizonte era mudar a vida das pessoas para melhor. 
Como presidente do Senge-ES, era mediador das divergên-
cias internas. Contabilizava os interesses e fazia valer a solu-
ção que mais favorecesse os engenheiros e toda a sociedade”

Paulo Bubach, 
ex-presidente do Senge-ES, Crea-ES e da Fisenge

As privatizações no Brasil influenciaram di-
retamente na vida dos trabalhadores e na 
ação sindical do começo dos anos noven-
ta até a década seguinte. Durante mais de 
dez anos o Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Espírito Santo intensificou es-
forços contra esse processo impulsionado 
pelo Consenso de Washington (1989), ins-
trumentalizado pelo Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) e amplamente difundi-
do no Brasil.

Na verdade, a luta contra a transferência de 
órgãos ou empresas estatais (pertencentes 
ao Estado) para a iniciativa privada ainda 
é bandeira do Senge-ES nos dias de hoje. 
Mas, especialmente as administrações de 
Paulo Bubach (1987-1992), Carlos Eduardo 
Pini Leitão (1993-1998) e Luis Fiorotti (1999-
2005) foram marcadas pela terceirização da 
economia e precarização das relações de 
trabalho. O desemprego aumentou, a ren-
da salaria diminuiu. 

PRIVATIZAÇÃO, NÃO!
Epidemia da Terceirização

Fernando Collor (1990-1992) foi 
o primeiro presidente brasilei-

ro a adotar as privatizações como 
parte de seu programa econômico. 
O Programa Nacional de Desesta-
tização (PND) efetivamente privati-
zou 18 empresas. A primeira estatal 
privatizada, no dia 24 de outubro 
de 1991, foi a Usiminas, siderúrgi-
ca mineira. A Companhia Siderúrgi-
ca de Tubarão (CST) foi privatizada 
em 1992. O programa de privati-
zações executado durante o go-
verno Itamar Franco (1992-1995) 
abrangeu ainda a Companhia Si-
derúrgica Nacional (CSN). No go-
verno Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2003) a Companhia Vale do 
Rio Doce e Telebrás passaram para 
o controle privado

BRASIL PRIVATIZADO
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O processo de privatização forçou o sindica-
to a estabelecer uma nova relação com seus 
conveniados. O fator estabilidade começava 
a não fazer mais parte da vida de muita gen-
te. Além disso, os processos de demissão nas 
empresas recém-privatizadas deixaram mui-
tos trabalhadores sem emprego. 

O engenheiro Paulo Bubach foi conduzido 
ao cargo por aclamação justamente para 
enfrentar esse desafio de resignificar as rela-
ções com os profissionais que começavam 

a sentir os efeitos da privatização. O perío-
do foi marcado ainda por uma inflação que 
mensalmente achatava o poder aquisitivo 
dos trabalhadores.

Além disso, os engenheiros tiveram papel 
preponderante no marco constitucional de 
1988. “Participamos do processo constituinte, 
Existe um capitulo de ciência e tecnologia na 
constituição que foi praticamente estrutura-
do pela Federação Nacional e os Sindicatos 
de Engenheiros”, lembra Bubach.

Paulo Bubach Carlos Eduardo Pini Leitão
1987-1992 1993-1999

“O Sindicato dos Engenheiros surge em 
um período no final da ditadura, que, 

se por um lado configurava Regime de Exce-
ção, por outro fazia investimentos em estatais. 
O maior contingente de engenheiros no Bra-
sil era de funcionários de empresas estatais. 
Com a privatização houve um deslocamento 
desse eixo e o achatamento salarial foi mui-
to grande. Fizemos lutas pelo Salário Mínimo 
Profissional. Mas, o sindicato realmente teve 
que ir mudando sua atuação para o ramo da 
construção civil e empresas privadas, que no 
início não eram tão preponderantes.”

PARADIGMA DAS PRIVATIZAÇÕES

Foto de Leitão tirada em 1999, na janela da sede do Sindicato  
que funcionou no edifício Kenedy durante sua administração

Carlos Eduardo Pini Leitão (centro da mesa) toma posse como novo presidente do Senge-ES. A 
cerimônia aconteceu em fevereiro de 1994, na antiga sede do Crea-ES. Na extremidade esquerda da 
mesa, Paulo Bubach, que dirigiu o Senge-Es e, na ocasião, passava seu cargo

“Tinha 14 anos na ocasião 
do golpe de 1964. Pas-

sei a juventude em passea-
tas, mas os espaços estavam 
fechados. Minha filiação ao 
sindicato data de 1984, um 
ingresso tardio determina-
do pela ditadura.”

TRAJETÓRIA
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Luis Fiorotti tomou posse em dezembro de 1999 no Centro Sindical 
dos Bancários (Forte São João) com a presença de lideranças sindi-
cais e políticas. Foi conduzido ao cargo por unanimidade. Adminis-
trou o Senge-ES elencando como bandeira a luta contra as privati-
zações, a defesa do Salário Mínimo Profissional e as discussões em 
torno do marco regulatório do Saneamento Básico do Brasil, que 
acabou sendo promulgado em janeiro 2007. 

O Sindicato dos Engenheiros participou da 
fundação da Federação Interestadual de 
Sindicatos de Engenheiros (Fisenge) em se-
tembro de 1993. Dois anos depois, sediou 3º 
Congresso Nacional de Sindicatos de Enge-
nheiros (Consenge). O evento foi realizado 
em Vila Velha (Grande Vitória). “As privatiza-
ções e a reestruturação do trabalho tomaram 
conta da pauta”, lembra Carlos Eduardo Pini 
Leitão, na época presidente do Senge-ES. 

O governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2003) executou as maiores privatiza-

ções da história do Brasil. A Espírito Santo 
Centrais Elétricas S. A. (Escelsa) foi privatizada 
no primeiro mandato do presidente. “Houve 
um grande impacto com as privatizações. As 
direções que assumiam as empresas tinham 
postura hostil aos sindicatos. Alguns profis-
sionais se sentiam pressionados a se desfi-
lar”, recorda Leitão.

O Senge-ES participou dos protestos con-
tra a privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD) em 1997. Além disso, contribuiu 
para democratização Sistema Confea/Crea.  

O 3º Congresso Nacional de Sindicatos de 
Engenheiros foi realizado em Vila Velha 

(Grande Vitória) no ano de 1995, reuniu profis-
sionais de todo o Brasil. Na época, a Fisenge 
tinha apenas três anos de fundação. O Con-
senge organizado no Espírito Santo é marco co-
mum da trajetória da Federação e do Senge-ES.

MARCO NACIONAL

Luis Fernando Fiorotti Mathias
1999-2005

“Temos que pensar pra 
frente. O sindicato tem 

que puxar as discussões das 
novas tecnologias, na ino-
vação de métodos constru-
tivos, elétrica, mecânica ci-
vil, metalurgia. Avançar na 
agronomia com novos equi-
pamentos que favoreçam a 
produção e fortaleçam o 
agronegócio e a agricultu-
ra familiar.”

AÇÃO DE FUTURO

Diretoria do Senge-ES eleita em 1999: Luiz 
Dias, Luiz Fernando Rocha, Carlos Leitão, 
Antônio Carlos Câmara de Bakker, Luis Fiorotti 
(presidente), Sebastião Flávio, Alfrod Mayer, Ary 
Medina, Marcos Louzada, Henrique Zimmer, 
Marta Schimidt, Jorge Hilota, Maurício Goza, 
Wanderley Fernandes de Souza, Paulo Roberto 
de Souza e Paulo Puppim

Reunião da diretoria do Senge-ES em dezembro 
de 2002: Maurício Gorza, Fábio Falce, Antônio 
Carlos Câmara de Bakker, Sebastião de Oliveira, 
Henrique Germano Zimmer e Luis Fiorotti
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SEDE PRÓPRIA

A mudança da sede do sindicato do centro 
de Vitória (Edifício Kennedy) para o bairro 
Bento Ferreira (Edifício Espaço Um) aconte-
ceu no primeiro ano de Fiorotti como pre-
sidente. Inicialmente as salas 412 e 413 fo-
ram alugadas – a inauguração do espaço 
aconteceu no dia 16 de setembro de 2000. 
Logo depois o sindicato passou do quarto 
para o terceiro andar, quando as salas 303 
e 304 foram compradas. 

“No primeiro mandato nos constituímos 
todo o procedimento para que fizéssemos 
aquisição de uma sede. Carlos Eduardo Pini 
Leitão havia deixado um valor importante. 
Tínhamos uma máquina pequena, porém 
saneada e com bons funcionários. Fizemos 
cursos, palestras e adquirimos receita. Foi 
quando tivemos oportunidade de vir para 
o edifício Espaço Um, no ultimo andar, em 
salas alugadas. Depois, ainda no primeiro 
mandato, fizemos a aquisição de duas sa-
las no terceiro andar”, conta Fiorotti.

Na época, os processos administrativos e 
de comunicação do Sindicato foram in-
formatizados. O amadurecimento das re-
lações institucionais e presença sindical 
nos Conselhos Técnicos também foi passo 
consolidado no período. “Passamos de seis 
para onze conselheiros no Crea-ES, hoje 
temos 16 no total de 34”, destaca Fiorot-
ti, que após dois mandatos presidindo o 
Sindicato dos Engenheiros foi eleito pre-
sidente do Crea-ES em 2006. 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.562
Ed. Espaço Um -  Sls. 303/304/305. 

Bento Ferreira, Vitória, ES

ATUAL SEDE DO SENGE-ES
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Os engenheiros alocados nas empresas pú-
blicas dispunham de uma estabilidade que 
foi abalada com as privatizações das com-
panhias. A mudança nesse perfil de empre-
go influenciou diretamente na participação 
sindical dos profissionais. Nesse novo con-
texto, a qualificação profissional passou a ser 
arma de sindicatos e trabalhadores para en-
frentar as mudanças tecnológicas e econô-
micas que tanto oscilaram e ainda oscilam o 
pêndulo do desemprego no Brasil. 

De 2003 a 2016, o mercado de trabalho bra-
sileiro passou por mudanças profundas. A 
taxa de desemprego medida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
nas regiões metropolitanas brasileiras pas-
sou de 12,3% para 5,4% entre 2003 e 2013. 
Em abril de 2016 a situação já era o inver-
so. Também de acordo com o IBGE, com 
a atual estagnação econômica brasileira, a 
taxa de desocupação ficou em 10,2% no tri-
mestre encerrado em fevereiro deste ano. 
Nessa gangorra do mercado de trabalho, o 
Sindicato dos Engenheiros intensificou sua 
ação institucional e sindical, dando conti-
nuidade ao crescimento de representati-
vidade dentro dos Conselhos Técnicos e, 
claro, lutando pela manutenção dos direi-
tos dos trabalhadores.

A administração do engenheiro Sebastião da 
Silveira Carlos Netto marcou uma transição. 
Trata-se do fechamento do ciclo de privati-
zações que amargou demissões, bem como 
da retomada da oferta de emprego. “Em um 
período chegamos a ter queda de associados 
por causa das demissões em massa. Criamos 
as bolsas de serviço. Foi onde começamos 
a ter oferta de cursos e descontos em servi-
ços”, conta Sebastião. 

A luta pelo reconhecimento do Salário Mí-
nimo Profissional no setor público colheu 
frutos. As prefeituras de Vitória, Colatina e 
Cachoeiro de Itapemirim adequaram a re-
muneração dos engenheiro(a)s com gratifi-
cações ou mesmo com a criação de legisla-
ção municipal específica. 

Sebastião destaca ainda que houve a am-
pliação da presença institucional do Sen-
ge-ES durante sua administração. “Tínha-
mos que crescer no movimento sindical 
e na nossa atuação no Sistema Confea/
Crea. Quando entrei, 20% dos conselhei-
ros eram do Sindicato, quando saí eram 
43%”, contabiliza. 

AMPLIAÇÃO

Durante sua gestão, a sede do Sindicato dos 
Engenheiros foi ampliada. Mais uma sala foi 
adquirida no terceiro andar do Edifício Espa-
ço Um. Além disso, a continuidade do pro-
cesso de informatização permitiu que os tri-
butos dos associados fossem pagos pela rede 
mundial de computadores. 

SINDICALISMO  
E CONHECIMENTO

Novo Pêndulo

Sebastião da S. Carlos Netto 
2006-2011

“Existia uma divisão mui-
to grande entre es-

querda e direita, consegui na 
nossa gestão ter uma partici-
pação multipartidária e dei-
xar de discutir política parti-
dária. Nossa linha era politica 
sindical e institucional.”

MULTIPARTIDARISMO

A qualificação profissional é vista como a 
arma que sindicatos e trabalhadores têm 

para enfrentar as mudanças tecnológicas e 
as formas de contratação atuais. Para debater 
essa nova realidade, em maio de 2011, o Sen-
ge-ES organizou atividades relacionadas a va-
lorização profissional para marcar seus trinta 
anos de existência.

BALZAQUIANO
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Orlando Zardo Junior
2012/2014

“Tivemos época com quase ple-
no emprego na engenharia e 

recentemente tivemos períodos de 
mercado de trabalho desaquecido. 
Temos dois momentos fortes e ago-
ra um terceiro desafio. Precisamos ter 
ajuste na forma de gerar ciência e tec-
nologia, além de novos parâmetros 
de sustentabilidade.”

TERCEIRO MOMENTO

A busca pela renovação sindical passa por in-
tensificar as ações voltadas tanto pela igual-
dade de gênero, quanto pela aproximação 
do sindicato com os estudantes de enge-
nharia. A administração do engenheiro Or-
lando Zardo reatificou tais compromissos, 
bem como promoveu um sindicalismo vol-
tado para valorização do conhecimento e 
pesquisa na área da engenharia. 

A parceria com o Centro Tecnológico da 
Universidade Federal do Espírito Santo foi 
intensificada. O Workshop Internacional 
de Engenharia Biomédica, foi realizado na 
Ufes em novembro de 2014 com o apoio do 
Sindicato dos Engenheiros. Os movimen-
to de valorização profissional dos servido-
res públicos também foram sequenciados. 

A questão de gênero também foi aprofunda-
da. Debates sobre o “Assedio Moral”, uma vio-
lência silenciosa que assola principalmente a 
atividade laboral das mulheres, fizeram parte 

reconhecimento do Salário Mínimo Profis-
sional (4950-A). Matérias ajuizadas com esse 
fim obtiveram decisões favoráveis na jus-
tiça. Em 2012, Profissionais da Companhia 
Docas do Espírito Santo (Codesa) passaram 
a receber conforme seus direitos.

ELEIÇÕES GERAIS

As eleições gerais do Sindicato dos Engenhei-
ros no Estado do Espírito Santo (Senge-ES) 

foram realizadas nos dias 26 e 27 de novem-
bro de 2014 e elegeram os novos membros 
efetivos e suplentes da diretoria e dos repre-
sentantes junto à Federação Interestadual de 
Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), bem 
como do conselho fiscal para a gestão 2015-
2017. Nos dois dias de votação, oito urnas fo-
ram espalhadas em cidades polo do Espírito 
Santo. Elas contemplaram doze pontos em 
todo o Estado. Duas chapas disputaram as 
eleições. A chapa 1: “Ótica na Ética” foi eleita. 

das ações sindicais. Além disso, o Congresso 
Estadual realizado em 2014 inovou pela inte-
gração de profissionais e estudantes em prol 
da renovação sindical.  

Durante toda a sua trajetória, o Senge-ES 
atua para garantir o respeito aos direitos 
da categoria em todas as negociações co-
letivas que participa, bem como luta pelo  

O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Cerca de 70% desse total não 
têm sequer o ensino fundamental concluído. Por isso a capacitação é tão importante na 

reintegração social dos detentos. O curso Instalador de Gesso Acartonado (Drywall) foi uma 
iniciativa inédita do Senge-ES que, junto com parceiros, deu um diploma para 100 apena-
dos de uma penitenciária da Grande Vitória. Na foto, Ana Christina Estrada, na época dire-
tora de formação, na cerimônia de formatura dos internos, realizada em dezembro de 2012.

TRABALHO COMO REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Encontro de gerações: Congresso Estadual do Senge-ES reuniu profissionais e estudantes na 
discussão dos caminhos da profissão em maio de 2014
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A comunicação com os profissionais é fundamental para o êxito da ação sindical. Nas últi-
mas décadas o advento da internet revolucionou a sociedade e o mundo do trabalho, ago-
ra os smartfones implementam uma segunda onda de tecnologia que redesenha a manei-
ra com que nos comunicamos. 

Para estabelecer um elo de interação com os diferentes perfis de profissionais, o Sindicato 
dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo mantém a publicação do jornal O Engenhei-
ro, que há 35 anos é meio de comunicação com a categoria. Além disso, acaba de atuali-
zar o site www.senge-es.org.br. 

O Senge-ES agora também está inserido nas redes sociais: www.facebook.com/pages/
Senge-ES. Todo o conteúdo pode ser acessado via computador e dispositivos móveis: ta-
blet e celular (smartphone).

DO JORNAL  
À INTERNET

Fale com a gente!

O Jornal O Engenheiro foi o elo 
de comunicação com a catego-

ria ao longo desses 35 anos.

A modernização das plataformas de co-
municação objetiva aperfeiçoar o rela-

cionamento com os trabalhadores.

TRADIÇÃO

INOVAÇÃO
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Os atores do mundo do trabalho devem estar inseridos em seu tempo. O Sindicato dos Enge-
nheiros do Espírito Santo (Senge-ES) atua para acompanhar e antecipar para onde a engenha-
ria vai. Tal decisão inevitavelmente aproxima as ações sindicais das tecnologias renováveis e de 
ações que promovam a renovação de ideias e quadros. O respeito a sustentabilidade deve ser 
premissa do caminho das ciências tecnológicas. Claro que esse percurso deve ser feito com a 
garantia dos direitos dos trabalhadores. 

O primeiro ano da administração 2015/2017 contabilizou substanciais vitórias judiciais, bem como 
a efetivação de processo de organização administrativa e interna. Além disso, novas platafor-
mas de comunicação maximizaram a relação com os profissionais e o debate de como a en-
genharia pode contribuir com soluções para seu tempo.

NOVO CAMINHO
Diretoria 2015/2017

Ary Medina Sobrinho
2015-2017

“Estamos à mercê da perda 
do governo dos trabalha-

dores. Poderemos no futuro ter 
que voltar a brigar por todas as 
conquistas que já lutamos mui-
to para construir. Isso afugen-
tou os trabalhadores e afetou 
a crença nos sindicatos. Preci-
samos que a entidade seja res-
peitada e reconhecida pelos en-
genheiros. Conseguiremos isso 
com trabalho, transparência e 
ações vindouras.”

PELA CREDIBILIDADE

A diretoria 2015/2017 do Sindicato dos En-
genheiros no Estado do Espírito Santo (Sen-
ge-ES) tomou posse em janeiro do ano pas-
sado. A atuação em defesa dos direitos de 
agrônomos(as), engenheiros(as) de todas as 

modalidades, engenheiros(as) de seguran-
ça do trabalho, geógrafos(as), geólogos(as) 
e meteorologistas já devolveu mais de R$ 3 
milhões de reais aos trabalhadores(as) no 
último ano. 

A solenidade de posse da diretoria 2015/2017 foi realizada no Cerimonial Espaço Verde  
(Mata da Praia/Vitória) com a presença de autoridades e lideranças sindicais

O processo que visou assegurar o pagamento de piso salarial 
para engenheiros da Companhia Espírito Santense de Sanea-

mento (Cesan) beneficiou 108 engenheiros e engenheiras. O acor-
do garantiu o piso salarial para os profissionais, incluindo o paga-
mento dos retroativos dos últimos 10 anos. Na foto, tirada em maio 
de 2015 no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-
-ES), o juíz Roque Messias Calsoni está ladeado pelos representantes 
da Cesan, bem como pelo presidente e pelo advogado do Senge-
-ES, respectivamente Ary Medina Sobrinho e Vinícius Suzana Vieira.

ACORDO 
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O atual presidente do Senge-ES, Ary Medina 
Sobrinho, defende uma ação sindical apar-
tidária como elo de unificação. “A bandeira 
do Senge-ES é o engenheiro e a engenhei-
ra”, sintetiza. “Precisamos ter as relações ins-
titucionais fortes. Teremos anos difíceis pela 
frente e precisamos caminhar juntos”, com-
plementa, fazendo alusão a retração eco-
nômica e paralização política nacional vivi-
da atualmente no Brasil. 

As ações sindicais e institucionais são hoje o 
foco do Senge-ES, além do aprofundamen-
to de questões relacionadas a sustentabili-

dade e a igualdade de gênero. Em 2015, o 
Sindicato dos Engenheiros aderiu ao mo-
vimento mundial da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) pela igualdade de direi-
tos e oportunidades de homens e mulheres, 
bem como promoveu cursos relacionados 
a energias renováveis. 

A luta histórica pelos direitos dos engenhei-
ro(a)s foi mantida, bem como a busca da ga-
rantia do ganho real em todos os acordos 
coletivos assinados. O objetivo é auxiliar a 
rotina e trajetória dos profissionais públicos, 
privados e autônomos.

O curso de Projetista de Siste-
mas Fotovoltaicos Conecta-

dos à Rede foi realizado em Vitó-
ria entre 18 e 20 de agosto de 2015, 
todas as vagas foram preenchidas. 
O mercado fotovoltaico está em 
ascensão no Brasil e no Espírito 
Santo. Segundo o Datafolha, mais 
de 70% dos brasileiros quer insta-
lar painéis solares em suas casas 
e reduzir a conta de luz.

Veja o depoimento de algumas das lideranças que colaboraram com os 35 anos do Senge-ES

NOSSA HISTÓRIA 
TAMBÉM É SUA

Pessoas

O Senge-ES participou 
da construção da Fisen-
ge desde a sua fundação, 
sempre contribuindo com a 
luta por valorização profissio-
nal e soberania nacional. Na década 
de 1990, o Espírito Santo foi atingido pela 
onda nacional de privatizações. Este fato 
provocou demissões em massa de en-
genheiros e perda de memória técnica. 
O Senge-ES, ao lado da Fisenge, lutou e 
luta bravamente pela engenharia brasi-
leira e por um país justo e democrático.

O Senge-ES participou 
da fundação da nossa 
federação, Fisenge, com 
atuação ativa em defesa da 
engenharia e da sociedade 
brasileira. A organização das mulhe-
res engenheiras conquistou a Dire-
toria da Mulher da Fisenge, ocupada 
pelo Espírito Santo. Congratulo os 
35 anos do Senge-ES, comprome-
tido com as lutas dos engenheiros 
e das engenheiras no Estado e na 
luta contra as privatizações.

Parabenizamos a dire-
toria do Senge pelos 35 
anos de atuação. Essa é 
uma entidade verdadeira-
mente representante dos enge-
nheiro(a)s em suas demandas pro-
fissionais no mercado de trabalho. 
O Sintec-ES deseja sucesso e que 
este seja só o começo na ampla 
defesa dos trabalhadores!

O Senge-ES é importante 
por trabalhar os interesses 
dos profissionais e valoriza-
ção da profissão. Uma entidade 
que luta no sentido de contribuir com o 
desenvolvimento da sociedade é mui-
to importante. São 35 anos de trabalho 
para que o engenheiro seja reconhecido 
e ocupe papel de importância no desen-
volvimento da nossa sociedade. 

Clovis Nascimento, 
Engenheiro civil e sanitarista e 
presidente da Federação Interestadual 
de Sindicatos de Engenheiros 

Simone Baía, 
Engenheira Química filiada ao Senge-ES 

e Diretora da Mulher da Fisenge

Bernardino Gomes
Presidente do Sindicato dos Técnicos 

Industriais de Nível Médio no ES

Reinaldo Centoducatte
Reitor da Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes)
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FUTUROFUTURO

35
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O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo (Senge-ES) está pronto para 
um novo tempo. As bandeiras sindicais foram fincadas em fronteiras antes nunca ultra-
passadas. A engenharia foi aplicada em prol do desenvolvimento social e os convênios 
aumentaram o leque de instituições de ensino que trazem facilidades para que os filia-
dos possam se capacitar mais a cada dia. A discussão de gênero e da sustentabilidade foi 
amadurecida e levada para os Acordos Coletivos e ações sindicais. Com presença institu-
cional consolidada, o Sindicato dos Engenheiros tange o futuro. O Planejamento Estraté-
gico da diretoria 2015/2017 justamente delimita os próximos passos que já trilham o nor-
te dos próximos 35 anos. 

A metodologia de Planejamento Estratégico divide o campo de atuação em três pilares: sin-
dical, institucional e social. Os projetos estratégicos priorizados englobam iniciativas que esta-
beleçam um relacionamento mais próximo com os filiados da Grande Vitória e também do in-
terior do Estado.  

HORIZONTE
Planejamento Estratégico

INTERIORIZAÇÃO

O Senge-ES trabalha pelo criação de uma di-
retoria no Interior (Norte e Sul). Tal movimen-
to de interiorização é acompanhado da fei-
tura de um novo mapa da engenharia e dos 
engenheiros capixabas. Para tanto, é prevista 
que uma pesquisa sobre o mercado de tra-
balho da categoria seja feita. A atualização 
do cadastro dos associados também é eta-
pa planejada. 

Além disso, reinvindicações históricas foram 
mantidas. A luta contra a privatização de em-
presas e precarização do trabalho continua, 
a defesa do Salário Mínimo Profissional tam-
bém.  A bandeira de igualdade dos setores pú-
blicos e privados da área tecnológica é outro 
ponto tradicional que teve destaque mantido. 

PLANEJAMENTO É APRESENTADO NA ASSEMBLEIA

O marco dos 35 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo foi oficialmen-
te iniciado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) no dia dois de maio. O presiden-
te do Senge-ES, Ary Medina, e o diretor de Promoção Social, Luis Fiorotti, apresentaram aos 
deputados estaduais a trajetória histórica, ações atuais e o Planejamento Estratégico do movi-
mento sindical dos profissionais de engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia. 

Em seu discurso, o presidente Ary Medina defendeu a importância dos profissionais da área 
tecnológica no desenvolvimento da vida e do Estado. Tanto elencou os engenheiros e enge-
nheiras como centro das ações da administração 2015-2017, quanto reforçou a importância do 
diálogo na intermediação e desenvolvimento de conquistas trabalhistas. Além disso, falou so-
bre os direitos históricos da categoria (Lei 4950-A).

Ary também defendeu a transparência nas ações sindicais. “Trabalhamos muito para que a so-
ciedade veja a importância da engenharia no desenvolvimento tecnológico do Estado. Só con-
seguimos fazer isso com transparência, onde as contas do sindicato ficam abertas para os as-
sociados”, afirmou.

Já o diretor de Promoção Social, Luis Fiorotti, apresentou pontos do Planejamento Estratégico 
do Senge-ES em sua discurso. Também ressaltou a importância do Salário Mínimo Profissional, 
abordou as ações sindicais previstas para os próximos anos e ainda falou sobre as contribuições 
do Sindicato dos Engenheiros no desenvolvimento do Estado. 

“É importante que tenhamos aqui a reafirmação da Lei 4950-A de 1966. O Sindicato dos Enge-
nheiros completa 35 anos, a Lei do Salário Mínimo Profissional (4950-A de 1966) faz 50 anos. Es-
ses são dois marcos importantes.  Vida longa ao Sindicato dos Engenheiros do Espirito Santo, 
parabéns aos engenheiros e engenheiras! “, disse Fiorotti.

SINDICAL INSTITUCIONAL SOCIAL

Celebrar Acordos Coletivos
Valorização: defesa do Salário 
Mínimo Profissional (Lei 4.950-A)

Ampliação do leque de 
benefícios e novos convênios

Impulsionar relações com 
parceiros

Impulsionar desenvolvimento 
sustentável e regional

Implantação do Senge-ES Jovem 
e da Secretaria dos Aposentados

“Nosso planejamento é um plano bem 
elaborado para atingirmos o objetivo 
maior: melhores dias para os profissio-
nais de engenharia e agronomia. Tra-
balhamos para que o sindicato seja efe-
tivamente a direção dos profissionais.”

Luis Fiorotti, 
Diretor social do Senge-ES e 
coordenador do Planejamento 
Estratégico 2014/2017 

Os engenheiros Luis Fio-
rotti e Ary Medina fo-

ram convidados para tri-
buna do Plenário Dirceu 
Cardoso por uma iniciati-
va do deputado Dr. Hécu-
les (centro da foto).
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