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Horizontes sombrios Criando soluções
desemprego cresce em 
todos os segmentos e 
rouba as perspectivas de 
saídas em curto prazo.

Edson Watanabe: universidades 
brasileiras devem investir 
cada vez mais na formação de 
engenheiros de inovação.4 10

O futuro do saneamento em discussão

MErCado
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leonam dos Santos Guimarães, 
diretor da Eletronuclear, destaca a 
importância da tecnologia nuclear 
na construção e fortalecimento 
de iniciativas que buscam o 
desenvolvimento sustentável em 
todo o mundo.

a 20ª divisão Técnica Especializada 
do Clube de Engenharia nasce para 
atuar em defesa das riquezas brasileiras 
junto ao Congresso nacional e criar 
pontes com outros segmentos da 
sociedade civil.

Petróleo e 
Gás: soberania 
em pauta

Soluções 
seguras na 
construção do 
futuro

página 3

dIvISõES TéCnICaSEnErGIa

CEDAE recebe Clube de Engenharia em visita técnica.

ForMação

páginas 6 e 7

Entre as medidas anunciadas pelo Governo Federal para a 
solução dos deficits fiscais da União e dos Estados se situam 
possíveis “receitas extraordinárias” provenientes da venda de 
empresas públicas e da outorga de concessões em áreas de 
infraestrutura. Em profunda crise, o Estado do rio de janeiro, 
para ser socorrido pela União, seria obrigado a dar o aval para 
a inclusão das suas empresas públicas no programa federal 
de concessões. a CEdaE é a primeira a entrar na mira. o 
BndES foi encarregado de propor o modelo de concessão 
dos serviços que ela presta à iniciativa privada. o Clube de 
Engenharia estabeleceu um Grupo de Trabalho para tratar do 
assunto, com o objetivo de subsidiar a posição que irá adotar 
tendo como premissas a qualidade dos serviços e a fixação 
de tarifas atrelada aos custos, para bem atender à população 
fluminense.
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Soberania ameaçada
o anunciado Plano Estratégico da Petrobrás para 
o período 2017/2021 propõe drástica redução 
da alavancagem da empresa com o objetivo de 
“acelerar a sua recuperação financeira no menor 
prazo possível”. Trata-se, na verdade, de proposta 
conveniente para justificar o desmonte e a redução 
da Petrobrás à condição de mera produtora de óleo 
bruto e de gás, não integrada, nem verticalizada.
é inegável que a Petrobrás enfrenta crise 
decorrente da queda de cerca de 60% nos preços 
do petróleo desde meados de 2014, o que afeta 
o seu faturamento; da volatilidade do câmbio, 
o que afeta o seu endividamento externo; do 
represamento do preço de venda dos combustíveis 
até 2015, o que fez sangrar seu caixa; e da ação 
dos escroques que a saquearam, o que afeta a 
sua credibilidade. Soma-se ao grave quadro 
econômico a instabilidade política. 
neste contexto, a direção da empresa, a partir 
da gestão anterior, passou a cortar despesas de 
custeio (pela renegociação de contratos e redução 
de funções gerenciais, por exemplo), e a postergar 
ou eliminar investimentos. dispôs-se também a 
colocar à venda, com critérios discutíveis, parte 
de seus ativos, muitos deles estratégicos para uma 
empresa de petróleo integrada. Exemplo disto é a 
venda por preço vil à empresa norueguesa Statoil 
da sua participação no campo de Carcará, um dos 
melhores dentre os descobertos no Pré-Sal. 
não se trata aqui de criticar desinvestimentos em si, 
pois tal como os investimentos, são recorrentes na 
indústria do petróleo. Critica-se, sim, a venda do que 
é estratégico para o futuro da Petrobrás. a Statoil já 
anunciou ao mundo que o Brasil passou a ser o seu 
foco prioritário e, para desenvolvê-lo, não necessitará 
da empresa. a visão equivocada da direção da 
Petrobrás, mais uma vez, não atende ao interesse dos 
seus acionistas, pois deprecia o valor dos seus ativos.
Por que não se desfazer dos ativos no exterior, 
adquiridos antes da descoberta do Pré-Sal? o maior 
ativo da Petrobrás, associado à competência de seu 
quadro técnico, responsável pelas suas reservas de 
óleo e de gás, é o mercado interno brasileiro, onde 

a empresa investiu bilhões de reais na construção 
de oleodutos, gasodutos, terminais, fertilizantes, 
petroquímica e retalho de combustíveis. vender ou 
abrir participação nesses bens é destruir a integralidade 
do sistema industrial da empresa e sacrificar a sua 
sustentabilidade em longo prazo, o que implicará 
perda do seu valor de mercado. 
o plano corta em 25% os investimentos 
programados e concentra os dispêndios na área 
de produção de óleo e de gás, reduzindo ao 
mínimo a atividade exploratória. E o abandono 
da exploração é a véspera da queda na produção. 
não fosse o excelente desempenho no Pré-Sal, que 
já é responsável por mais da metade da produção 
nacional, a situação seria ainda mais alarmante, pois 
estaríamos a importar hoje cerca de 400 mil barris de 
petróleo por dia.
apesar de reconhecer a eficiência operacional da 
empresa, o plano traz como consequência a sua 
fragilização. Propõe continuar a reduzir pessoal, 
através de Planos de demissões voluntárias, o 
que, acoplado à suspensão de novos concursos 
- providência indispensável para a preservação 
da memória técnica da empresa - a deixará mais 
e mais dependente de prestadoras de serviços 
contratadas. E parcerias supostamente estratégicas 
apenas capacitam os parceiros a se apropriarem 
dos conhecimentos tecnológicos adquiridos pela 
empresa ao longo da sua história. 
acresça-se a este quadro as reiteradas declarações do 
presidente da Petrobrás minimizando a importância 
do Pré-Sal, a maior reserva descoberta no mundo 
nos últimos 30 anos. depreciar esse ativo, ainda que, 
por absurdo, o objetivo seja vendê-lo, não atende aos 
interesses dos acionistas da empresa, do povo brasileiro 
e do País.
Torna-se, pois, evidente que a atual direção da 
Petrobrás não age em benefício dos seus acionistas, 
nacionais e estrangeiros. amesquinhar o papel da 
empresa não é o melhor caminho para que dê bons 
dividendos. Trata-se, em síntese, de gestão temerária.

A Diretoria
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Construindo um futuro sustentável

da década de 1940 para cá, o 
mundo tem se dividido entre os que 
guardam um medo irracional de 
qualquer coisa relacionada à energia 
nuclear e aqueles que buscam 
evidenciar a sua importância para o 
mundo e seu desenvolvimento. “a 
revolução provocada pela energia 
nuclear ainda não aconteceu, mas 
desde a descoberta da fissão nuclear 
na década de 1930, as aplicações 
pacíficas da tecnologia nuclear têm 
ajudado a melhorar a produtividade 
agrícola, combater pragas, 
diagnosticar e tratar doenças, 
proteger o meio ambiente e garantir 
fornecimento contínuo de energia 
elétrica.” a afirmação é de leonam 
dos Santos Guimarães, presidente 
da Seção latino americana da 
Sociedade nuclear americana e 
diretor de Planejamento, Gestão e 
Meio ambiente da Eletronuclear, 
em palestra no dia 29 de setembro, 
no Clube de Engenharia.

a apresentação tratou de um esforço 
prático que acontece no âmbito das 
Metas do Milênio. Estabelecidas 
em setembro de 2015 pela 
organização das nações Unidas 
(onU), as metas são parte de um 
acordo firmado que estabelece 
objetivos a serem perseguidos 
para garantir, nos próximos 
15 anos, o desenvolvimento 
sustentável em todo o mundo. a 
agência Internacional de Energia 
atômica (aIEa), organização 
autônoma da onU que se dedica à 
promoção, fomento e organização 
da cooperação internacional em 

torno do uso pacífico da tecnologia 
nuclear, ciente de que poderia 
contribuir para que algumas das 
metas fossem alcançadas, passou 
a trabalhar na divulgação da 
energia nuclear como indutora do 
desenvolvimento.

Membro do Grupo Permanente 
de assessoria do diretor-Geral 
da aIEa, leonam apresentou a 
contribuição da energia atômica 
como ferramenta segura na 
construção do futuro. Entre as 17 
metas estabelecidas pela onU, 
nove podem ser perseguidas de 
forma mais eficiente com a ajuda 
da energia atômica. Entre elas está 
a “Fome Zero”: o uso de aplicações 
nucleares na agricultura tem como 
foco a melhoria da produtividade, 
e a melhoria na variedade de grãos, 
ajudando a garantir a segurança 
alimentar. outra meta – “Saúde 
e bem-estar” – tem interface com 

a medicina nuclear, que tem um 
papel decisivo em diagnósticos e 
no tratamento de diversas doenças. 
“as técnicas existem. o desafio é 
ampliar o acesso a essas técnicas e, 
neste ponto, o Brasil vai mal. Em 
termos de procedimentos de medicina 
nuclear por habitante, os índices são 
inferiores à metade dos registrados na 
argentina. Temos um longo caminho 
a percorrer para alcançar esse objetivo 
do milênio”, destacou leonam. “Água 
limpa e saneamento”, “vida nas 
águas”, “vida na terra” e “Parcerias 
para o progresso” também foram 
identificados como objetivos sobre os 
quais a energia nuclear pode ajudar.

as metas relacionadas à energia, 
obviamente, tem na tecnologia 
nuclear um apoio importante. 
São três os objetivos do Milênio 
que tratam do setor: o combate 
às mudanças climáticas, a 
universalização do acesso, a 

modalidade tarifária e, o mais 
importante, o aumento do consumo 
per capita da energia elétrica. “neste 
quesito, o Brasil está abaixo da média 
mundial. é menor que o Uruguai, 
argentina, Chile. não falamos do 
consumo residencial. é muito mais 
que isso. Problemas relacionados 
ao transporte urbano e saneamento 
básico, por exemplo, só podem ser 
solucionados através do consumo de 
eletricidade”, destaca leonam. 

obstáculos e desinformação
a tecnologia, à medida que avança, 
traz problemas e soluções, usos 
positivos e negativos de novos 
conhecimentos. debates sobre 
a tecnologia como culpada ou 
salvadora são constantes e a energia 
nuclear é pivô desses debates. 
Segundo leonam, a oposição 
que a energia nuclear encontra 
é esperada e esse desafio precisa 
ser enfrentado. “Trata-se de uma 
tecnologia que foi apresentada ao 
mundo por meio de uma arma e 
isso cobra seu preço até hoje. Está 
fixada na mente das pessoas e o 
medo é passado de geração para 
geração. neutralizar o medo que a 
bomba, a radiação e a contaminação 
causam nas pessoas é o nosso 
desafio para que a energia nuclear 
venha a motivar essa nova revolução 
industrial. é um trabalho difícil, mas 
vai ficando mais fácil à medida que 
as gerações vão se sucedendo. os 
jovens hoje estão mais dispostos a 
escutar os mais velhos e isso nos dá 
esperança” conclui. 
leia mais: https://goo.gl/jCrT5e

EnErGIa

 Leonam dos Santos Guimarães deu ênfase às aplicações pacíficas da tecnologia nuclear

Impulsionar o mundo para um horizonte sustentável só será possível com ciência, tecnologia e inovação. Neste 
contexto, a energia nuclear tem papel de protagonismo.

Foto:  Fernando Alvim
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Duros tempos de incertezas
o início da década de 2010 foi 
de renascimento da engenharia 
nacional. resultado de um ciclo 
virtuoso de investimentos, o 
Brasil crescia e a engenharia 
voltou a ser uma das profissões 
mais promissoras do mercado. 
até 2015, o país tinha carência 
de engenheiros para tantas 
vagas disponíveis. dados do 
Conselho Federal de Engenharia 
e agronomia (Confea) apontavam 
um déficit de 20 mil engenheiros 
para atender à demanda naquele 
período. o setor vinha da chamada 
“década perdida”, período entre 
1980 e 1990 e a recuperação 
parecia definitiva à medida que 
se apostava num crescimento 
sustentável. Entre 2003 e 2013 a 
contratação de engenheiros subiu 
87%, segundo o departamento 
Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Econômicos (dieese).

o quadro começou a mudar em 
meados de 2014. a crise política e 
a queda do consumo se somaram a 
um fator que no caso da engenharia 
foi vital: a paralisação das empresas 
envolvidas na operação lava jato. 
Segundo Clóvis nascimento, 
presidente da Federação 
Interestadual de Sindicatos 
de Engenheiros (Fisenge), a 
estratégia da Polícia Federal não 
focou apenas nos culpados pelos 
esquemas de corrupção, mas nas 
empresas em si, paralisando obras, 
impedindo novas contratações e 
fazendo desaparecer empregos que 
até então pareciam assegurados. 
“de um período muito promissor, 
passamos para um momento 

de extrema dificuldade, graças 
às paralisações das obras da 
Petrobras. Todos somos contra 
a corrupção. Corruptos têm de 
ser exemplarmente punidos, mas 
paralisar obras, destruir empresas 
e projetos é um absurdo. as 
punições deveriam ser em cima de 
CPFs, não de CnPjs”, defende. 
E alerta: “não só a engenharia, 
mas toda a classe trabalhadora 
vem sofrendo muito e não se sabe 
quando isso vai parar”. 

de acordo com o Cadastro Geral 
de Empregados e desempregados/

Ministério do Trabalho e 
Emprego (CaGEd/MTE), em 
2014 a engenharia perdeu cerca de 
3.000 postos de trabalho no país. 
no primeiro semestre de 2015, 
o desemprego entre engenheiros 
quase dobrou, aumentando em 
42%, com a perda de 7.500 postos. 
o balanço geral do ano passado 
registrou a extinção de 53.770 
postos de trabalho em engenharia. 
Tanto em 2014 quanto em 2015, 
São Paulo e rio de janeiro 
aparecem no topo da lista de 
estados que mais demitiram 
engenheiros.

Altos índices de desemprego, queda crescente de postos de trabalho nas engenharias e a tramitação no Congresso 
Nacional da PEC 241 levam o país a um profundo sentimento de impotência para sair da crise.

Impacto da instabilidade

Como em toda crise que atinge 
o mercado de trabalho, os efeitos 
sobre estudantes e recém-formados 
é cruel. no caso da engenharia, 
o cenário promissor anterior 
agravou o impacto. Poucos anos 
atrás, engenheiros recém-formados 
podiam escolher que vagas lhes 
interessavam no mercado. análises 
e estudos apontavam para a 
crescente necessidade de novos 
profissionais e o governo respondeu 
com incentivos. Órgãos como a 
Financiadora de Estudos e Projetos 
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O balanço de 2015 registrou a extinção de 53.770 postos de trabalho na área das engenharias

www.clubedeengenharia.org.br


OUTUBRO DE 2016

5

Dieese analisa o novo regime 
fiscal e seus possíveis impactos

(Finep) passaram a patrocinar, 
desde 2006, programas de estímulo 
à formação de engenheiros. no 
início da década de 2010, a procura 
por cursos de Engenharia cresceu 
exponencialmente, chegando a ficar 
à frente de cursos como direito e 
administração.

os milhares de estudantes que 
buscaram a engenharia no período 
de alta estão agora se formando 
e alimentando um mercado 
que recebe anualmente grande 
contingente de profissionais 
disponíveis. Para recém-formados e 
estudantes próximos da graduação, 
o resultado da combinação 
da formatura com mercado 
desfavorável assusta. lucas 
Getirana de lima, estudante de 
Engenharia de recursos Hídricos 
e do Meio ambiente e presidente 
do diretório acadêmico octavio 
Cantanhede, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
declarou que alguns estudantes 
não têm conseguido concluir 
seus cursos. “Temos a disciplina 
obrigatória de estágio e não há 
mais ofertas no mercado. Isso tem 
sido um entrave para chegar ao 
mercado”, relata. ainda segundo 
lucas a incerteza é comum entre 
os alunos hoje, mas há também 
esperança. “a falta de perspectiva 
de contratação gera dúvidas se 
os recém-ingressos devem ou 
não permanecer nos cursos de 
Engenharia. Mas há também a 
compreensão de que a engenharia 
é a faísca do motor de qualquer 
país e que para o Brasil voltar a 
crescer a engenharia cumprirá um 
papel fundamental no processo. 
Esperamos que isso seja realidade 
em 2018 e 2019”, declara.

Perspectivas nubladas

analistas otimistas apontam que as 
taxas de desemprego continuarão 

acabem se efetivando como um 
limite máximo, já que ficará a 
critério do Congresso nacional 
definir valores superiores para essas 
áreas, respeitando o limite total de 
gastos. ou seja, poderá provocar 
ainda o comprometimento da 
execução de outras políticas 
públicas, cuja finalidade principal é 
atender às demandas da sociedade. 
a proposta de fixação do valor 
real das despesas ao patamar 
de 2016 incita uma questão 
importante não explicitada pelo 
governo: em caso de recuperação 
da arrecadação, com possível 
retorno de aumentos reais da 
receita como se verificou ao 
longo de vários anos na última 
década, qual deverá ser o destino 
do superávit? Seria utilizado na 
amortização da dívida pública 
ou na redução de impostos?  o 
que parece ficar evidente é que 
as medidas apresentadas seguem 
a linha de redução do papel do 
Estado. a limitação dos gastos 
públicos determinará, também, 
a limitação das funções do setor 
público enquanto fomentador 
de investimentos, provedor de 
direitos sociais fundamentais e 
garantidor de distribuição da 
renda”, conclui o dieese.

o departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (dieese) produziu 
cuidadoso documento de análise 
técnica da PEC 241 no qual afirma 
nas considerações finais: 
“a aprovação da PEC 241/2016 
deverá ter impacto direto no 
poder aquisitivo dos salários dos 
trabalhadores já que, atualmente, 
no caso dos servidores públicos, 
a lei de responsabilidade Fiscal 
(lrF) determina que os critérios 
de aumento dos gastos com pessoal 
se deem com base na receita 
Corrente líquida (rCl). já no 
caso dos trabalhadores da iniciativa 
privada, além do impacto com a 
possível alteração na metodologia 
do reajuste do Salário Mínimo, 
os trabalhadores para quem ele 
é referência podem vir a ter seus 
ganhos reais comprometidos. 
Toda a população brasileira 
irá ser penalizada com a muito 
provável redução, em quantidade e 
qualidade, dos serviços públicos de 
saúde e educação (...) Com a nova 
regra apresentada na PEC, fica 
notória a possibilidade de redução 
da destinação de recursos públicos 
para estas áreas. nestes casos é de 
se esperar que os recursos mínimos 
garantidos na Constituição Federal 

subindo até o fim de 2016 e que 
deverão se estabilizar no primeiro 
trimestre de 2017. o presidente da 
Fisenge está entre os que acreditam 
que cedo ou tarde, principalmente na 
área das engenharias, o desemprego 
irá diminuir. “o desenvolvimento 
do país passa pela engenharia, não 
tem jeito. a menos que algo muito 
extremo aconteça”, ressalta. o fator 
extremo, segundo Clovis nascimento, 
em tramitação no Congresso 
nacional desde junho é a Proposta 
de Emenda à Constituição, PEC 
241, enviada pelo presidente Michel 
Temer, que congela o orçamento 
da União por 20 anos. “o que se 
busca com essa proposta é decretar a 
completa paralisação do Estado como 
indutor do desenvolvimento. é um 
desastre absoluto. não dá nem para 
imaginar os resultados práticos”, já 
alertava Clovis. 

Propostas da PEC do Teto

dia 10 de outubro a PEC 241 
foi aprovada pela câmara dos 
deputados por ampla maioria, 
dando início, em regime acelerado, 
ao ajuste fiscal  a partir do teto 
para os gastos públicos. a proposta 
atrela o crescimento dos gastos ao 
índice de inflação registrado em 12 
meses até julho do ano anterior. a 
vigência seria de 20 anos, podendo 
o presidente da república, após o 
décimo ano, alterar o formato de 
correção das despesas públicas. 
a ideia é tentar impedir o 
crescimento real do gasto primário 
de um ano para o outro. Com 
aplicação máxima igual à inflação 
do ano anterior, o que se tem é 
apenas a atualização monetária. 
Críticos à proposta apontam as 
consequências: a PEC paralisa 
políticas de desenvolvimento com 
o aporte do Estado e representa o 
desmonte geral do Estado brasileiro, 
especialmente em suas políticas 
públicas e programas sociais. Plenária da Câmara dos Deputados que aprovou a PEC 241.

Foto: Agência Brasil
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Saneamento na mira do Programa 
de Parcerias e Investimento
o endividamento dos Estados 
da federação avança, ao mesmo 
tempo que a arrecadação tributária 
segue em queda. Em abril, quando 
foi fechado acordo para alongar a 
dívida de Estados e distrito Federal 
com a União por mais 20 anos 
e suspender até o fim de 2016 o 
pagamento das parcelas mensais, 
os Estados deviam à União cerca 
de r$ 427 bilhões. Em maio, tão 
logo assumiu, o presidente Michel 
Temer emitiu Medida Provisória 
criando o Programa de Parcerias e 
Investimento (PPI), com o fito de 
eliminar “entraves burocráticos e 
excessos de interferência do Estado” 
em concessões atuais e futuras. Em 
agosto, o secretário executivo do 
PPI, Moreira Franco, anunciou que 
o saneamento básico estava entre os 
setores que deveriam ser oferecidos 
à iniciativa privada como moeda de 
troca para qualquer auxílio financeiro 
da União aos Estados, cabendo ao 
Banco nacional de desenvolvimento 
Econômico e Social (BndES) a 
tarefa de preparar e apresentar os 
planos aos governadores.
neste cenário, o caso do rio de 
janeiro é emblemático, porquanto 
neste 2016, o Estado espera arrecadar 
r$ 58,8 bilhões, enquanto as 
despesas chegam a r$ 78,8 bilhões. 
Por esta razão, a Companhia 
Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) 
foi apontada como a primeira 
empresa estadual de saneamento a 
ser incluída no PPI, o que levou o 
Clube de Engenharia a constituir 
um Grupo de Trabalho integrado 
por conselheiros e especialistas, 
vários deles com participação 
ativa na história da CEdaE, 

Edes Fernandes de Oliveira, Diretor de Produção e Grande Operação da Cedae faz exposição a diretores e conselheiros(as) do Clube de Engenharia.

Momentos que marcaram manhã e tarde de uma longa e produtiva visita, entre palestras e trocas de informações.

Fotos: Cosme Aquino
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Foto: Fernando Alvim

Foto: Carolina Vaz

inclusive em cargos de direção e 
na presidência da empresa,  sob 
a coordenação dos conselheiros 
Stelberto Soares e nelson Portugal 
para encaminhar a posição do Clube 
sobre o assunto. o Conselho diretor 
aprovou a  proposta do Grupo, 
sugerindo que o Clube, com sua 
tradição de acompanhar políticas 
públicas e programas em todos os 
níveis de governo, se manifeste no 
sentido de manter a integridade 
da CEdaE “como empresa 
pública, promovendo medidas que 
busquem ‘novas alternativas’ para 
a solução do saneamento nas áreas 
sob sua responsabilidade, de forma 
sustentável, para o desenvolvimento 
socioeconômico e preservação 
do meio ambiente, com foco 
na rentabilidade e satisfação da 
sociedade fluminense”.

O Clube de Engenharia  
se movimenta

a perspectiva de reunir informações 
sobre a atual situação da CEdaE 
levou os integrantes do Grupo a 
organizarem uma visita técnica às 
suas instalações, em 30 de setembro, 
com a presença de 26 conselheiros, 
sócios e convidados. após a visita o 
presidente da empresa, jorge luiz 
Ferreira Briard, foi convidado a 
realizar palestra em sessão ordinária 
do Conselho diretor do Clube, em 
10 de outubro último. a exposição 
de Briard permitiu aos conselheiros 
ter um quadro real da companhia. 
Briard falou dos investimentos, da 
modernização e de sua atuação em 
todo o Estado. Entre os destaques 
relacionados por Briard está o 
trabalho realizado na redução de 
perdas na distribuição de água. na 
última década, o desperdício caiu de 
56% para 30% e segue em queda.   

Sobre o projeto apresentado pelo 
BndES, Briard informou que a 
equipe da CEdaE não fechou as 
portas para o banco como fomentador 

em parcerias, mas se posicionou 
contra o projeto. “a privatização é 
uma ideia do BndES e isso ficou 
bem claro após uma visita do Tesouro 
nacional à CEdaE. Eles mesmos, 
em alguns momentos, deixaram 
escapar que juridicamente não é 
possível e que o BndES precisava 
fazer um debate maior”. Briard 
lembrou que, “constitucionalmente, 
o saneamento é municipal e 
que o que se discute nas regiões 
metropolitanas são os sistemas 
integrados: “municípios e Estado se 
unem e, de forma integrada, buscam 
gerir o saneamento por meio de uma 

Presidente da Cedae, Jorge Luiz Ferreira Briard, em palestra no Clube de Engenharia

Grupo de diretores e conselheiros do Clube de Engenharia em visita técnica à CEDAE.

comissão, um organismo”, explicou. 
no rio há projeto nesse sentido em 
debate na assembleia legislativa. 
o Estado e cada município terão 
representantes nessa comissão. dali 
sairiam as diretrizes a serem seguidas.
 
Segundo Briard,  a concessão não 
traria aporte algum de recursos 
para o Estado. Se fosse feita pela 
CEdaE como subdelegação de 
seus serviços, de forma parcial, ou 
plena, se tivesse geração de uma 
outorga, isso seria revertido para 
a CEdaE, que, como sociedade 
anônima, não pode aportar recursos 

para o seu controlador, o governo 
do Estado, a não ser por meio de 
dividendos, fruto do seu lucro real. 
Isso seria crime. Sobre o projeto do 
BndES, que divide o estado em 
quatro áreas, Briard entende que 
também não é viável. o projeto que 
divide o Estado em quatro áreas 
não parece lógico. Cerca de 87% 
do orçamento da CEdaE vêm do 
município do rio de janeiro. o lote 
a ele correspondente seria vendido 
imediatamente . os demais não são 
atrativos para a iniciativa privada. 
Quem ficaria com o lote do norte, 
nordeste e região serrana, que gera 
praticamente nada de caixa no 
montante global do saneamento 
do rio?” o presidente da CEdaE 
deixou claro que a empresa não 
fechou as portas ao BndES, 
mas deseja sua presença como 
órgão fomentador da política de 
saneamento no Estado. 

a exposição de Briard subsidiará a 
posição que o Clube vier a tomar 
sobre os rumos da CEdaE. ao 
Clube, o essencial é que qualquer 
concessionário de serviço de 
utilidade pública preste serviços de 
qualidade, por tarifas estabelecidas 
pelo custo, para que a sociedade seja 
bem atendida.
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A festa continua

SoCIal/InSTITUCIonal

Uma história em prol da soberania nacional
o tradicional almoço de 
confraternização do mês de 
setembro foi repleto de emoções. 
À justa homenagem à Companhia 
de Pesquisa de recursos Minerais 
– Serviço Geológico do Brasil 
(CPrM), responsável pelo 
conhecimento do solo nacional e de 
suas muitas riquezas minerais, somou-
se a comemoração dos aniversariantes 
dos meses de agosto e setembro e a 
celebração do dia das Secretárias.

Patrimônio estratégico brasileiro, 
a CPrM está diretamente ligada 
à luta por soberania desde sua 
criação, no final da década de 
1960. representando o presidente 
Pedro Celestino, o primeiro vice-
presidente do Clube, Sebastião 
Soares, lembrou que, ao longo de 
sua história, o Clube sempre se 
preocupou com a trajetória do Brasil 
como nação e com seu povo. “Uma 
das características importantíssimas 
da nação brasileira é a abundância 
de recursos naturais. a CPrM tem 
um papel relevante em um aspecto 
fundamental do desenvolvimento 
soberano e sustentável do Brasil, 
que é o conhecimento da geologia 
das reservas minerais estratégicas 
para esse desenvolvimento, bem 
como a disponibilização das reservas 
para os investidores produtivos, 

aproveitando-as”, destacou 
Sebastião, que traz em sua bagagem 
o período que trabalhou na então 
recém-criada CPrM.

representando o Serviço Geológico 
Brasileiro na tarde de homenagens, 
estavam presentes alguns dos 
grandes nomes do setor que 
marcaram, e marcam, a história da 
companhia. o ex-ministro de Minas 
e Energia, antônio dias leite, 
fundador da CPrM, lembrou os 
primeiros anos do órgão. “a CPrM, 
aqui representada por vários de 
seus diretores,  enfrentou o desafio 
inicial de se organizar. não foi 
fácil a partida, porque sendo uma 

empresa pública, estava sujeita a 
várias limitações que felizmente 
foram superadas pelas sucessivas 
gestões, inclusive a atual que está 
com novos desafios e saberá vencê-
los”, destacou dias leite.

os desafios destacados por dias leite 
foram apresentados pelo diretor-
presidente Eduardo jorge ledsham. 
Segundo ele, a relevância da CPrM 
é grande em um país que tem 8,5 
milhões de quilômetros quadrados, 
com 17% em zona de fronteira e 23% 
em terras indígenas. “desenvolver 
essas novas fronteiras e buscar canais 
para abrir investimentos são os nossos 
desafios hoje. o momento é crítico. 

O vice-presidente Sebastião Soares (esq.), entregou placa de homenagem ao diretor-presidente da 
CPRM, Eduardo Jorge Ledsham. Ao centro, o diretor Bernardo Griner.

Sob o comando do diretor de 
atividades Sociais, Bernardo Griner, 
os aniversariantes de agosto e setembro 
comemoraram mais um ano de vida.

Do mês de agosto: Artur José Macedo de 
Oliveira; Cleofas Paes de Santiago; Denise 
Souza; Edson Pinheiro dos Santos; Elias 
Griner; Ernesto Becker; Jorge Nisenbaum; José 
Jorge Araujo; Luiz Carneiro; Luiz Rodrigues 

Com novas licitações, precisamos 
atrair investidores que complementem 
as pesquisas que começaram há 
30 anos e as transformem em um 
empreendimento mineral que gerará 
royalties e que ajudarão a alavancar 
a CPrM no futuro”, defendeu o 
presidente.

a mesa de homenageados e 
autoridades contou, além do 
ministro dias leite, Sebastião 
Soares e Eduardo  ledsham, 
com vicente Humberto lôbo, 
secretário de Geologia, Mineração 
e Transformação Mineral do 
Ministério de Minas e Energia; 
victor Hugo Froner Bicca, diretor-
geral do departamento nacional 
de Produção Mineral (dnPM); 
roberto Saturnino Braga, 
senador e conselheiro do Clube de 
Engenharia; Fernando lins, diretor 
do Centro de Tecnologia Mineral, 
órgão interno do Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicações; reynaldo Barros, 
presidente do CrEa-rj; agostinho 
Guerreiro, ex-presidente do Clube 
de Engenharia; e a diretora Maria 
Glícia da nóbrega Coutinho, 
diretora de atividades institucionais 
do Clube e chefe da assessoria de 
assuntos Internacionais da CPrM. 
leia mais: https://goo.gl/5Yc1qo

Fotos: Bernardo Abreu

Freire; Manoel Griner; Maria Helena Diniz 
do Rego Monteiro Gonçalves; Marta Amaral; 
Rogério Duarte Pimenta e Tadachi Takashina.

Do mês de setembro: Affonso Paulo de Mello; 
Almyr Borges da Silva; Angelo Greco; Antonia 
Lopes; Diogenes Campos; José Antonio 
Castellano, Laura Carvalho; Luiz Augusto de 
Freitas; Moisés Wainberg; Nelson Portugal; 
Porfírio Santos; Roberto Cavalcanti; Roberto 
Saturnino Braga e Vinicius de Almeida. 

www.clubedeengenharia.org.br


OUTUBRO DE 2016

9

Debates contribuem para aproximar 
estudantes de engenharia

Salomão e 
Guarnieri: 
democratas 
refletem sobre 
corrupção

o Clube de Engenharia trabalha, 
em movimento crescente, via 
Secretaria de apoio ao Estudante de 
Engenharia (SaE), uma programação 
permanente de debates sobre temas 
ligados à engenharia e à conjuntura 
nacional, tanto no âmbito das divisões  
Técnicas Especializadas da instituição 
quanto nas universidades. Também 
o Conselho diretor tem contado 
com a presença de estudantes das 
engenharias, que se atualizam a cada 
sessão sobre o que há de relevante no 
cenário nacional. 

Em setembro, entre outros encontros, 
cerca de 40 estudantes do curso 
de Engenharia Elétrica do Centro 
Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca (CEFET), 
de nova Friburgo, puderam 
conhecer o Clube de Engenharia e as 
potencialidades da área no país. 

Com a palestra do presidente do 
Clube, Pedro Celestino, em 21 
de setembro, sobre "a situação 
da Engenharia nacional hoje", o 
grupo conheceu um pouco mais da 
centenária história do Clube e os 
grandes debates nacionais nos quais 
a entidade atuou e protagonizou. 
Também foi pauta do encontro 
a questão das empresas públicas 
e privadas e a forte  pressão que 
existe hoje para a abertura do país às 
empresas e profissionais estrangeiros. 

"Pudemos ver ainda melhor 
a função do Clube dentro da 

Foi lançado em setembro, 
pela Editora nitpress, o livro 
Corrupção: Como e por quê 
o seu dinheiro sai pelo ladrão, 
de autoria do conselheiro luiz 
alfredo Salomão, com extenso 
currículo na vida pública, e do 
respeitado cientista político 
Fernando Guarnieri, destacado 
estudioso do tema em pauta. 
Com ilustrações de Chico Caruso 
e renato aroeira a publicação 
traz, em momento extremamente 
oportuno, densa reflexão sobre a 
corrupção na política. oferece ao 
leitor que vivencia hoje, quase que 
diariamente, o vasto noticiário 
sobre corruptos e corruptores, o 
que há de mais inovador no campo 
da teoria, da elaboração legislativa, 
da criação e funcionamento de 
agências de controle, do Ministério 
Público e do judiciário, fruto de 
criteriosa pesquisa de seus autores.

engenharia, na luta pela valorização 
do engenheiro", afirmou Marcelo 
almeida, estudante do CEFET e 
presidente do diretório acadêmico 
de Engenharia Elétrica (daEl). 
Segundo afirmou, a palestra ampliou 
a visão dos estudantes a respeito das 
possibilidades de trabalho em todo 
o país, por ser o Brasil uma nação 
ainda com muito a construir, em 
áreas pouco desenvolvidas. Marcelo 
almeida afirmou que a apresentação 
foi um sucesso e os estudantes se 
mostraram muito interessados em se 
aproximar e atuar junto ao Clube de 
Engenharia.

o evento, que firmou a parceria 
entre o diretório acadêmico e a SaE, 
marcou a comemoração de um ano do 
daEl, que é o diretório mais antigo 
da unidade de nova Friburgo, apesar 
de o curso de Engenharia Elétrica ser 
o mais novo. Segundo o presidente 
do diretório, com um ano de atuação 
as ações dos alunos têm feito visível 
diferença no campus. 

Ciência e Tecnologia

a transformação do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT) em 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 
(MCTIC) e outras ações que afetam 
diretamente a indústria nacional 
foram questões centrais no debate 
"o fim do MCTI e os impactos na 
produção científica em engenharia". 
realizado em 4 de outubro, na 

Universidade Federal do rio de 
janeiro (UFrj), o encontro foi 
organizado pelo diretório Central 
dos Estudantes, dCE Mário Prata, 
e integrou a extensa programação 
do mês de outubro da Secretaria de 
apoio ao Estudante de Engenharia.

Em seguida a uma breve 
retrospectiva dos rumos da 
economia brasileira desde o governo 
Getúlio vargas, passando pela 
industrialização e conquista de 
relativa autonomia, o presidente 
Pedro Celestino afirmou que 
decisões que extinguem órgãos 
fundamentais na área de ciência 
e tecnologia, como as medidas 
recentes, contribuem de maneira 
decisiva para o desmonte da 
indústria nacional.  Significam, 
afirma,  um retrocesso de 70 anos 
para o país e deixam evidente que os  
que geram a economia nacional com 
esta visão não têm compromisso 
com o desenvolvimento brasileiro e 
não aceitam que o Brasil, uma das 
10 maiores economias do mundo, 
tenha deixado de ser meramente 
agroexportador. 

Também participaram do debate 
luiz Pinguelli rosa, ex-presidente 
da Eletrobras e ex-diretor-geral 
da Coppe-UFrj, Tatiana roque, 
presidente da associação de 
docentes da UFrj (adufrj),com a 
presença, entre outros, de estudantes 
que atuam na Secretaria de apoio ao 
Estudante de Engenharia.

Estudantes de engenharia acompanham sessões do Conselho Diretor, participam de 
reuniões das Divisões Técnicas Especializadas, integram grupos e organizam debates

Qualidade dos autores garante a 
importância da obra.
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Parcerias e planejamento
a diretoria de atividades 
Técnicas deu o tom do 
trabalho das divisões Técnicas 
Especializadas nos próximos 
meses: planejamento e parcerias 
externas e internas. Presidida 
pelos diretores técnicos Márcio 
Patusco, artur obino e Fernando 
Tourinho, a reunião do Conselho 
Coordenador das dTEs aconteceu 
em 28 de setembro, com a 

presença da maioria dos chefes 
de dTEs. a necessidade de 
entrosamento entre as dTEs, o 
Ministério Público e a ordem dos 
advogados do Brasil, aproveitando 
os convênios firmados pelo 
Clube, foi destacada pelo diretor 
Fernando Tourinho. “não se trata 
de fazer perícia, mas de criar 
um link institucional, político e 
técnico com entidades de grande 
responsabilidade e que têm 
ajudado muito a sociedade”. 

A urgência da inovação no Brasil

Professor Edson Watanabe, engenheiro eletrônico, pesquisador e diretor da Coppe-UFRJ.

a produção científica no Brasil, 
bem como o número de graduados, 
mestrandos e doutorandos cresce. 
Entre 1996 e 2014, o salto de 
programas de mestrado foi de 205% 
e de doutorado, 210%. a engenharia 
acompanha o avanço, mantendo 
respeitabilidade internacional. ainda 
assim, há grande dificuldade em 
transformar todo esse conhecimento 
acadêmico em inovação. Falta 
na engenharia nacional o caráter 
de inovação, a capacidade de 
transformar ideias em projetos, 
patentes e novos produtos. Para falar 
sobre o tema, a dTE de Ciência e 
Tecnologia (dCTEC) recebeu, dia 
28 de setembro, Edson Watanabe, 
engenheiro eletrônico, pesquisador e 
diretor da Coppe-UFrj. 

Segundo o professor, embora muitos 
pensem o contrário, uma patente, 
uma ideia, um conceito, por si só, 
não são inovações. Elas só nascem 
de pessoas ousadas, capazes de 
criar metodologias e que tenham a 
vontade necessária para criar. não há 
outro caminho senão a de tentativa e 
erro. Sua proposta, na prática, é criar 
um programa de iniciação à inovação 

reunindo estudantes em ambiente de 
criação. a ideia já existe na Coppe, 
a qual reuniria alunos de diferentes 
áreas para que se conectassem e 
gerassem produtos. “Muitos dos 
atuais profissionais que formamos 
vão até a patente, ou o artigo, e 
acham que já fizeram a parte deles. 
Quem vai fazer o resto?”, questiona o 
palestrante.

Watanabe situou o Brasil num 
contexto mundial: trata-se de uma 
das 10 maiores economias do mundo, 
tem sua produção científica em 13º 
lugar e o Índice de desenvolvimento 
Humano em 73º. a quantidade de 

a participação das dTEs no 
esforço realizado pela Secretaria 
de apoio ao Estudante (SaE) 
também foi tema em debate. o 
diretor Márcio Patusco destacou 
que as palestras realizadas pela 
diretoria nas universidades são 
uma forma de aproximar os futuros 
engenheiros do Clube e que as 
dTEs têm um papel importante 
nessa aproximação e mobilização 
dos estudantes. “a ideia é que 
reuniões de dTEs sejam montadas 

para receber os estudantes 
interessados em participar. “na 
divisão Técnica de Eletrônica e 
Tecnologia da Informação (dETI) 
já estamos recebendo os estudantes 
interessados. Cinco deles têm 
participado toda sexta-feira de 
nossas reuniões. Trata-se de uma 
troca: eles aprendem um pouco 
e trazem sua jovialidade para 
dentro da dTE. Tem sido muito 
proveitoso para todos”, relatou 
Patusco, subchefe da dETI.

possíveis sujeitos inovadores no país 
varia de acordo com o momento da 
nação. Quando a economia vai bem 
e está crescendo, as pessoas se sentem 
estimuladas a criar. Quando vai mal 
o ritmo cai. Para Edson Watanabe, o 
ideal é reverter o processo, de modo 

Foto: Fernando Alvim
que os jovens estejam motivados o 
suficiente para inovar e contribuir 
para o desenvolvimento do país e 
assim melhorar ou transformar o 
ambiente econômico.

a preocupação com essa área do 
desenvolvimento a partir da formação 
vem da concepção de que existem três 
tipos de engenheiros. o de aplicação, 
que trabalha com conhecimentos 
consolidados, que “faz a máquina 
funcionar”; o cientista, que amplia 
o conjunto de conhecimentos; e 
o de inovação, que questiona os 
conhecimentos consolidados, procura 
problemas e cria soluções, gerando 
produtos. na opinião do professor, 
as universidades hoje não formam 
engenheiros de inovação. leia mais 
em https://goo.gl/alYrkn
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o auditório do 22º andar do Clube 
de Engenharia lotou, no dia 21 de 
setembro, com a palestra “Fundações: 
relação entre projeto, execução e 
controles”, de Fernando danziger. 
Estudantes, professores e engenheiros 
dividiram conhecimentos 
relacionados à Geotecnia e fundações 
aplicadas à Engenharia Civil, 
abrangendo tanto aspectos técnicos 
quanto profissionais.

o professor da CoPPE/UFrj e 
engenheiro civil especializado em 
Mecânica dos Solos criticou alguns 
maus hábitos da Engenharia Civil 
hoje. Um deles é o de economizar 
em investigação geotécnica e 
projetos, que devem ser feitos 
com tempo e dedicação. outra 
crítica foi a falta de acesso, dos 
engenheiros, às especificações do 
local a partir dos projetistas. é 
preciso haver colaboração: “Quanto 
mais o projetista entender de obra 
e o engenheiro de obra entender 
de projeto, melhor vai ser para 
todo mundo”, afirmou. aos jovens 
profissionais fez um apelo: não 
aceitem realizar empreendimentos em 
más condições, sejam elas financeiras, 
de prazo curto etc. E lembrou que é 

a história da Construção Civil 
no Brasil viu nascer outra era 
com a construção de Brasília. não 
eram apenas os traços inovadores 
que compunham o movimento 
que despontava, mas os materiais 
usados. ao mesmo tempo em que 
o concreto armado se estabelecia 
definitivamente, o país carecia 
de infraestrutura. a Companhia 
Siderúrgica nacional (CSn) 
não era suficiente para criar uma 
demanda de aço na construção, 
deixando o Brasil em atraso no uso 
de estruturas metálicas mistas, que 
só agora começam a se estabelecer. 
Essa história e as vantagens do uso 
de estruturas mistas de aço foram 
apresentadas por Marcos alberto 
Ferreira da Silva, engenheiro civil, 
mestre em Construção Civil e 
especialista em Engenharia de 
Estruturas, em palestra no Clube de 
Engenharia dia 22 de setembro. 

Marcos Ferreira fez um apanhado 
histórico, desde que a resistência 
ao calor motivou o surgimento 
das estruturas mistas, nos Estados 
Unidos. Quando o país utilizava 
muito a estrutura metálica, os 
incêndios eram uma preocupação, 
de modo que se adicionou concreto. 
o resultado foi uma estrutura mais 
rígida e resistente. as soluções de 

Estruturas mistas 
ontem e hoje

Infraero: integração regional

Modernização e 
atualização necessárias 
na Geotecnia 

preciso adaptar as metodologias de 
trabalho aos novos equipamentos e 
materiais utilizados em obras.

atualização das normas brasileiras 
e dos profissionais a respeito das 
novas técnicas também foi apontado 
como urgente pelo professor. Um 
exemplo citado por danziger são 
os equipamentos de sondagens à 
percussão automatizados, que têm 
diferenças conceituais em relação aos 
manuais, ainda muito utilizados no 
Brasil, e que, portanto, podem dar 
resultados diferentes nos ensaios.  
Foi a 12ª palestra Milton vargas da 
associação Brasileira de Mecânica 
dos Solos e Engenharia Geotécnica 
(aBMS).  leia mais no Portal do 
Clube de Engenharia em https://
goo.gl/H9pG3F

Em um país com as dimensões 
do Brasil, desenvolver a aviação 
doméstica é promover a interiorização 
e a integração regional. Esse é 
o foco da Empresa Brasileira 
de Infraestrutura aeroportuária 
(Infraero), que pretende, em um 

Fernando Danziger, engenheiro civil 
especializado em Mecânica dos Solos e professor 
da COPPE/UFRJ

Marcos Alberto Ferreira da Silva, engenheiro 
civil, mestre em construção civil e especialista 
em Engenharia de Estruturas

aço e concreto são oferecidas em 
formas pré-fabricadas, as quais 
acredita o especialista, estão numa 
perspectiva próxima de serem 
adotadas mais frequentemente 
no Brasil: “Com certeza, o pré-
fabricado de concreto e a estrutura 
metálica são o futuro da construção 
no país”, afirmou.

o evento foi realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Educação Continuada 
(InBEC) e promovido pela 
diretoria de atividades Técnicas 
(daT) e a divisão Técnica de 
Estruturas (dES), com apoio da 
Universidade Paulista (UnIP Pós-
Graduação), Clube de Engenharia e 
Centro Brasileiro de Construção em 
aço (CBCa).

Para ler a cobertura completa, visite 
o Portal do Clube de Engenharia 
em https://goo.gl/H0Yggl
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futuro não muito distante, fazer 
com que haja uma pista de pouso/
aeroporto a cada 100 quilômetros. 
a meta está entre as muitas 
transformações do setor que constam 
do Plano Estratégico da empresa. 
Segundo ricardo alexandre Gois 

Ferreira, assessor da diretoria de 
Engenharia e Meio ambiente da 
Infraero, estudos com base em custo/
benefício, obedecendo a critérios 
técnicos e vetores de desenvolvimento, 
estão em andamento. os planos da 
empresa foram os temas centrais 

da palestra que realizou, no Clube 
de Engenharia, em 14 de setembro, 
a convite da divisão Técnica 
Especializada de Transporte e 
logística (dTrl). Segunda maior 
operadora do mundo, com 60 
aeroportos públicos no país, a Infraero 
trabalha em 270 aeroportos. Para ler 
a cobertura completa (texto e vídeo) 
visite o Portal do Clube de Engenharia 
em https://goo.gl/vkSKrd
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dIvISõES TéCnICaS

desde a descoberta das primeiras 
reservas, passando pela fundação 
da Petrobras e seu crescimento ao 
longo dos anos, até o ponto alto da 
experiência brasileira no setor – a 
descoberta do Pré-Sal – é impossível 
pensar o Brasil sem considerar sua 
maior empresa pública e uma de suas 
maiores riquezas: o petróleo. neste 
cenário, no entanto, os interesses 
nacionais enfrentam grupos poderosos 
de empresas e de países que não 
produzem, mas precisam do óleo para 
sobreviver. Entre avanços e recuos, 
controle e luta são ininterruptos.

o papel do Clube de Engenharia 
na defesa do petróleo nacional e 
da Petrobras é histórico. desde a 
participação ativa na campanha 
“o Petróleo é nosso” o Clube tem 
se esforçado para garantir que os 
ganhos provenientes da exploração 
das reservas sejam revertidos para 
o povo brasileiro. os últimos anos 
foram turbulentos. de um lado, 
a crescente pressão externa pela 
completa abertura da exploração dos 
campos brasileiros por petroleiras 
estrangeiras e por mais leilões do 
Pré-Sal tomaram força. do outro, 
o Clube de Engenharia e entidades 
parceiras intensificaram a luta para 
que o ritmo de exploração respeite os 
interesses do país, seu planejamento 
estratégico e desenvolva ações que 

Novo ator em uma das principais trincheiras do país

consolidem a indústria nacional de 
fornecedores. 

é em meio a este cenário que nasce 
a 20ª divisão Técnica do Clube de 
Engenharia: a dTE de Petróleo e 
Gás (dPG), que com a eleição de 
sua primeira Comissão Executiva, 
no final de agosto, passou a existir 
formalmente um núcleo de estudos, 
debates e ações no âmbito da 
diretoria técnica do Clube dedicado 
exclusivamente ao setor do petróleo. 
“depois da descoberta do Pré-Sal 
o Brasil passou a integrar uma 
comunidade bem seleta de países com 
grandes reservas de óleo. a dTE 
nasce para poder batalhar para que 
nossas grandes reservas sejam usadas 
em benefício da sociedade brasileira, 
uma bandeira do Clube desde 
sempre”, destaca Paulo Cesar Smith 

Metri, chefe da dPG. ao seu lado 
nesta caminhada estarão Fernando 
leite Siqueira (subchefe), abilio 
valerio Tozini e affonso Paulo Giano 
de Mello (secretários).
Segundo o primeiro vice-presidente, 
Sebastião Soares, graças às 
especificidades do setor elétrico e 
do setor do petróleo no Brasil, faz 
sentido que da divisão Técnica de 
Energia (dEn) saia uma nova dTE, 
com foco no petróleo. “Em outros 
países, como a Inglaterra, o petróleo 
e a energia elétrica andam juntos. 
aqui temos uma situação diferente. 
nossa produção é majoritariamente 
hidroelétrica, em um país tropical, 
com interligação total no território. 
o Brasil vive situação ímpar, na qual 
o setor de energia elétrica e o setor 
de petróleo têm apenas uma pequena 
interface no que diz respeito ao gás 

natural, que é complementar na 
matriz energética. desta forma, o 
setor de petróleo é tão relevante, por 
si só, quanto o setor de energia para 
o desenvolvimento sustentável do 
Brasil. é neste cenário que a criação 
de uma divisão de petróleo e gás, 
mantendo a dTE de energia, faz todo 
sentido”, finaliza.

a dPG está ciente do desafio. “no 
momento, terá um trabalho forte 
de militância. é uma dTE que 
deverá estar presente no Congresso 
nacional, redigir manifestos, 
interagir com outras forças sociais 
para que o patrimônio não seja 
dilapidado. São muitos os interesses 
em jogo, principalmente que o 
petróleo seja levado para gerar 
enormes lucros para as petroleiras 
estrangeiras e abastecer refinarias 
em países que não têm tanto 
petróleo, como França, alemanha, 
reino Unido, japão, China, Índia, 
países que têm reservas, mas não a 
totalidade de sua necessidade”, afirma 
Metri, destacando a importância 
do petróleo no mundo. “Ele move 
a economia. diferencia economias 
onde está presente. Por causa do 
acesso a reservas de petróleo, guerras, 
assassinatos e deposições, revoluções 
e grandes conflitos internacionais 
acontecem, à medida que ele influi 
diretamente na geopolítica”, alerta.

Ato em defesa da Petrobras. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nascida da Divisão Técnica Especializada de Energia, a 20ª DTE será um núcleo de produção de conhecimento e de 
militância pelo petróleo brasileiro.

www.clubedeengenharia.org.br
mailto:atendimento@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br

