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TRANSPORTE

Saturnino conta sua 
história em novo livro
Uma longa vida dedicada à 
política e ao fazer público é 
contada pela primeira vez. 

Clube de Engenharia
JORNAL DO ANO LIII - NO 581 - RIO DE JANEIRO - AGOSTO DE 2017

Linhas de transporte 
aquaviário para o Rio
Em debate a perspectiva de um 
uso mais racional e democrático  
da Baía de Guanabara.

ELEIÇÕES 2017

Saiba mais sobre 
os candidatos ao 
Conselho Diretor

Eleições do terço do Conselho 
Diretor aos mandatos 2017-2019 
na reta final. Chapas se unem pela 
engenharia e o país.

páginas 2, 6, 7, 8 e 12

ECONOMIA

MP 777 ameaça 
função social do 
BNDES

Mais um pilar da política econômica 
do atual governo ameaça a 
atuação do BNDES em prol do 
desenvolvimento nacional.

página 9

I Encontro Fluminense de Estudantes de Engenharia 

Organizado por entidades estudantis de universidades 
públicas e privadas, em parceria com a Secretaria de 
Apoio ao Estudante de Engenharia (SAE), o I Encontro 
Fluminense de Estudantes de Engenharia aconteceu, dias 11 
e 12 de agosto, em quatro andares do Clube de Engenharia. 
O projeto-piloto reuniu, na noite de sexta-feira e durante 
todo o sábado, 220 participantes distribuídos em palestras e 
oficinas. Os temas foram selecionados coletivamente a partir 
da precariedade do ensino hoje e da imensa preocupação 
com o dia de amanhã, em especial a falta de perspectiva de 
emprego na área. Na coordenação geral, Tatiana Ferreira 
(Sociedade Unificada de Ensino Superior e Cultura - Suesc) 
aponta como principais legados do encontro, enquanto 
vivência prática, a formação do núcleo de trabalho que 
organizou o evento e a certeza que hoje todos têm de que “a 
SAE é um movimento dos estudantes e só se consolida se 
estivermos à frente. Esse é o nosso trabalho!”

SAE

páginas 3, 4 e 5
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Estudantes organizam com a Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia (SAE) palestras, oficinas e feira de estágios no 
primeiro grande encontro no Clube de Engenharia.
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Nosso objetivo deve ir muito além da disputa 
eleitoral. O Brasil de hoje exige muito mais que o 
esforço para a renovação de lideranças. Devemos 
somar nossas forças para que o pleito consiga 
reunir o maior número possível de eleitores, de 
forma a atingir um quórum 
significativo, que venha a 
respaldar a posição do Clube. 
Devemos trabalhar em todas 
as vertentes para que a voz da 
engenharia e de sua entidade 
centenária se faça ouvir e possa 
ecoar Brasil afora.  

Hoje, mais do que nunca, cabe 
ao Conselho Diretor, nossa 
instância máxima, demonstrar 
que está à altura de sua 
trajetória e manter vivas as 
históricas bandeiras em defesa 
da democracia, da soberania e 
da engenharia. 

O fio que nos une é o da 
História!  

É inquestionável que as 
perspectivas que nos são impostas exigem 
outro olhar sobre os caminhos a trilhar, porque 
vivemos em um país submetido a um processo de 
desmonte sistemático das conquistas acumuladas 
ao longo das oito últimas décadas. Vivemos sob 

a ameaça de um projeto político que quer nos 
devolver à condição de meros exportadores de 
matérias-primas. De oitava economia do mundo 
querem nos fazer voltar aos tempos do Brasil-
Colônia. 

Aprovamos recentemente no 
Conselho Diretor a proposta 
sobre a reestruturação do sistema 
elétrico brasileiro, quando nos 
posicionamos consagrando o 
princípio de que energia elétrica 
é serviço de utilidade pública, 
não podendo suas tarifas ficarem 
ao sabor do mercado. Tal 
possibilidade constitui situação 
que dificulta a realização de 
investimentos produtivos, inibe 
a geração de empregos e barra 
o desenvolvimento econômico, 
socialmente inclusivo.

Por isso, conclamamos todos 
os associados, todas as chapas e 
entidades parceiras para cerrar 
fileiras pela união de nossas 
forças em torno da resistência ao 

desmonte em curso. Afinal, o que está em jogo é o 
patrimônio do nosso povo.

A Diretoria

Devemos 
trabalhar em 
todas as vertentes 
para que a voz 
da engenharia e 
de sua entidade 
centenária se faça 
ouvir e possa ecoar 
Brasil afora.

UNIDADE ZONA OESTE
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Ilha de Guaratiba
Telefax: 2410-7099
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Eleições de 2017 no Clube de Engenharia
Como ocorre anualmente, sempre em agosto, o Clube de Engenharia renova, pelo voto, um 
terço dos membros do seu principal fórum de debate e decisão. No entanto, as eleições de 
2017 para o Conselho Diretor assumem, pela gravidade do momento, uma dimensão ímpar, 
merecedora de profunda reflexão de todos, candidatos e eleitores. 
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O mesmo auditório do 20º 
andar do Edifício Edison Passos 
que, em reuniões do Conselho 
Diretor, recebe grandes nomes da 
engenharia, gestores públicos e 
representantes da política nacional, 
foi ocupado por jovens estudantes 
que terão a responsabilidade de 
construir o Brasil do amanhã.

O momento em que aconteceu o 
evento, realizado pela Secretaria 
de Apoio ao Estudante de 
Engenharia (SAE) e organizado 
por sete entidades estudantis de 
faculdades públicas e privadas, 
é oportuno. Soma o entusiasmo 
e o questionamento típico dos 
jovens com a vivência e a bagagem 
acumulada de profissionais 
experientes. 

O ex-presidente do Clube, Francis 
Bogossian, abriu o encontro com 
a palestra sobre o tema central do 
encontro: “Estágio, Emprego e 
Desenvolvimento”. Professor por 
décadas, presidente do Conselho 
da Associação de Empresas de 
Engenharia do Rio de Janeiro e 

presidente da Academia Nacional 
de Engenharia, Francis contou 
sua história, desde a escolha da 
profissão, passando por períodos 
de desânimo e quase desistência, 
até a consagração como um dos 
principais empresários da geotecnia 
nacional. Lembrou, ainda, o papel 
fundamental que o Clube de 
Engenharia teve para que seguisse 
na carreira. “A divisão técnica de 
Geotecnia estava sendo fundada. 
Ouvindo as palestras, me apaixonei 
pelo tema. E foi dessa convivência 
que encontrei meu primeiro 
emprego. Frequentar ambientes 
de engenharia é importantíssimo 
para construir a carreira”, registrou 
Bogossian.

No debate que se seguiu à palestra, a 
preocupação com o futuro próximo 
estava em todas as perguntas. O 
desemprego e a má qualidade do 
ensino foram temas recorrentes 
nas questões encaminhadas à 
mesa, composta, além de Pedro 
Celestino e Francis Bogossian, pelo 
conselheiro Stelberto Soares e Luiz 
Fernando Taranto, coordenador 

e secretário-executivo da SAE, 
respectivamente. 

O trabalho da SAE no auxílio 
aos futuros engenheiros também 
foi debatido. Estratégias já em 
elaboração foram apresentadas. 
Stelberto Soares anunciou que 
“a secretaria acaba de abrir a 
possibilidade de engenheiros 
que estão se formando, tanto na 
graduação quanto no mestrado e 
doutorado, apresentarem trabalhos 
de conclusão de curso para as 
divisões técnicas correlatas ao tema”. 

O sábado começou com um 
café da manhã e, em seguida, o 
presidente Pedro Celestino abriu 
a programação com a palestra 
“A Engenharia e um projeto de 
desenvolvimento para o País”.

À mesa, Pedro Celestino e Stelberto 
Soares, dois engenheiros que 
começaram a militância política na 
escola de engenharia, na mesma 
idade dos participantes do encontro, 
e em momentos muito semelhantes 
aos que hoje o Brasil vive. O 
resultado foi uma rica troca de 
experiências de uma geração capaz 

de subsidiar os futuros engenheiros 
com reflexões que poderiam 
credenciá-los a enfrentar não só os 
desafios da conjuntura, mas também 
os da vida profissional. 

“Para falar da engenharia e do 
desenvolvimento, eu preciso falar 
do Brasil”. Com esse raciocínio, 
Pedro Celestino deu início a uma 
verdadeira aula da história política 
do Brasil, demarcando em todos 
os momentos cruciais os interesses 
em jogo, mas defendendo que o 
país é maior que a crise. Durante 
o debate com os estudantes sobre 
os interesses que hoje impedem 
que os jovens tenham emprego e 
uma sobrevivência digna, afirmou: 
“Há muito que fazer nesse país em 
construção e nós só conseguiremos 
mudar o que aí está se tivermos 
organização, se nos mobilizarmos 
como vocês estão hoje a fazer aqui, 
saindo de casa num sábado para 
discutir problemas da profissão, 
problemas do ensino e problemas 
do Brasil. Não vão resolver o 
seu problema particular sem se 
preocuparem com o conjunto. É 
essencial que tenham como norte o 
interesse nacional e a democracia”. 

Projeto de renovação em via de mão dupla
“É com grande satisfação que recebemos aqueles que vão dar continuidade ao nosso trabalho. Vocês são o nosso futuro.” Foi assim que o 
presidente Pedro Celestino abriu, na noite de sexta-feira, 11 de agosto, o 1° Encontro Fluminense de Estudantes de Engenharia.

Na abertura oficial do Encontro, o presidente Pedro Celestino ao microfone e o coordenador da 
Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia, Stelberto Soares 

Francis Bogossian falou sobre o tema central do encontro: “Estágio, Emprego e Desenvolvimento”. 
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A estudante Tatiana Ferreira, ao lado de 
Stelberto Soares e Luiz Fernando Taranto, 
coordenador e secretário executivo da SAE 

“Foi uma vitória dos estudantes, 
porque foi uma demanda deles. 
Fui surpreendido por alguns 
temas que eles propuseram, como 
a questão de gênero e etnia na 
Engenharia, já que as questões 
sociais na área muitas vezes 
ficam escondidas ou de lado. 
Agora é esperar que o encontro 
traga ainda mais participação, 
em especial junto às divisões 
técnicas, e renovação não apenas 
para o Clube, mas para a própria 
Engenharia. 

Stelberto Soares

Palestras

Na programação, palestras, oficinas e feira de estágios
Palestras e oficinas aconteceram duas vezes para que os participantes tivessem mais chances de assistir, já que algumas eram simultâneas. Em paralelo, foi 
realizada uma Feira de Estágio, fruto da parceria da SAE com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Estudantes tiveram seus dados inseridos no 
sistema do CIEE para vagas de estágio, e alguns já encaminhados para as áreas de Engenharia de Petróleo, Ambiental e de Produção.

Entre os palestrantes estiveram 
diretores e conselheiros do Clube 
de Engenharia e convidados que 
abordaram os seguintes temas, 
selecionados pelos estudantes: José 
Eduardo Andrade, “A Química 
na Engenharia”; Affonso Canedo, 
“Urbanismo e Planejamento”; Artur 
Obino, “Matrizes Energéticas”; 
Adacto Ottoni e Ibá dos Santos 
Silva, “A Engenharia do Ambiente”; 
Clécio Santos e Taís Silva, “Gênero 
e Etnia na Engenharia”; Margarida 
Castello, “Profissão do Engenheiro”; 
e Fátima Sobral Fernandes, “O 
Exercício do Profissional”. 

Conselheiro José Eduardo Andrade

Diretor Técnico Artur Obino

Conselheiro Ibá dos Santos Silva

Conselheiro Adacto Ottoni

Conselheiro Affonso Canedo Clécio Santos e Taís Silva (UFF)

Margarida Castello (CEFET) 

Oficinas

Arquiteta Tânia Aguiar Engenheira Civil Ana Cecília Soares

Conselheiro Miguel Bahury e Geraldo Marinho Engenheiro Alexandre Vaz

AutoCAD, arquiteta Tânia Aguiar; 
Aplicativos de Celular para Enge-
nharia, Ana Cecília Soares; Excel 
para Engenharia Miguel  Bahury e 
Geraldo Sales Marinho; Excel para 
Engenharia, Alexandre Vaz e Orival 
Siqueira Jr.; MATLAB, Victor 
Hugo Pereira Rodigues; Ftools, José 
Ricardo Cardoso Rodrigues; Análise 
de Investimentos HP 12C, Guilher-
me Vendramini.

Comissão Organizadora
Representantes de entidades 
estudantis: Centro Acadêmico 
de Engenharia (CAEng) da 
UFRJ, Diretório Acadêmico 
Octávio Catanhede (DAOC) 
da UFF, Centro Acadêmico 
de Engenharia (CAEng) da 
UERJ, Diretório Acadêmico da 
Escola de Química (DAEQ) 
da UFRJ, Grupo Acadêmico de 
Engenharia (GAE) da Estácio 
Norte Shopping e núcleo da 
SAE no CEFET Maracanã e  
na SUESC e Clube de 
Engenharia.

www.clubedeengenharia.org.br
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Ao dia 12 de agosto de 2017 
encerrou-se o 1º Encontro 
Fluminense de Estudantes de 
Engenharia organizado pelos 
estudantes, com o apoio do 
Clube de Engenharia através da 
SAE. O encontro abordou os 
temas: Formação do Engenheiro, 
Engenharia do Ambiente, A 
Química nas Engenharias, 
Equidade de Gênero e Etnia na 
Engenharia, Matrizes Energéticas, 
Urbanismo e Planejamento, 
O Exercício Profissional de 
Engenharia e A Formação do 
Engenheiro. Contou, ainda, com 
cursos introdutórios: aplicativos 
para celular para Engenharia, 
Excel, MatLab, AutoCad, 
Ftools e HP12C. A temática 
central do encontro expõe-se na 
palestra inaugural, ministrada 
pelo Ilmo. Presidente do Clube 
de Engenharia, Pedro Celestino: 
A Engenharia e um projeto de 
desenvolvimento para o País.

O Brasil vive um momento 
difícil em sua realidade política 
e econômica, e isso é enxergado 
por todos e todas. O que não é 
tão visível ao olhar despreocupado 
é o que está por trás dessas 
realidades. Interesses que 
embarreiram deliberadamente o 

CARTA RESOLUÇÃO 
1º Encontro Fluminense de Estudantes de Engenharia

desenvolvimento de nossa soberania 
nacional, através do desmonte de 
empresas nacionais, do fantasma da 
privatização de setores estratégicos 
para nossa soberania, da entrega 
de nossas riquezas e do controle de 
componentes fundamentais para 
nossa retomada ao crescimento 
– como energia –, ao domínio do 
capital internacional, entre outros, e 
tudo isso tocado junto aos poderes 
constitucionais do país.

Nesse sentido, faz-se necessário 
repensar o que é ser engenheiro(a) 
e como nossa atuação ética, 
profissional, cívica e cidadã 
caminham com muita proximidade 
à retomada do crescimento do país 
e da reconquista de nossa soberania. 
Historicamente, os movimentos 
de crescimento econômico e 
soberano dos países deram-se 
acompanhados do planejamento 
estratégico dos diferentes setores 
de engenharia, e no Brasil não 
há de ser diferente. Exemplos 
que ilustram essa realidade não 
faltam, desde o expansionismo das 
consideradas “grandes potências” 
nos pós-guerras, como o recente 
crescimento exponencial de países 
ditos emergentes até décadas 
passadas, como é o caso da China, 
onde os cargos de seus poderes 

são muitas vezes ocupados por 
engenheiros.

Ser engenheiro(a) é o ato de, por 
essência, ser capaz de engenheirar, 
transformar a realidade de situações 
indesejadas em soluções esperadas, 
não se abstendo da necessidade 
de aprender conceitos, técnicas e/
ou fundamentos que, à primeira 
vista, não estejam necessariamente 
relacionados à atividade profissional 
de seu estudo na graduação, 
mestrado ou doutorado. É entender 
que a multidisciplinaridade, 
a interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade não 
podem ser conceitos, mas sim 
parte fundamental da execução 
profissional. É saber que nossos 
currículos precisam de atualizações, 
que nossas instituições de ensino 
precisam oferecer melhores 
condições de aprendizado prático, 
que o fomento à pesquisa e extensão 
devem ser garantidos em todos 
os cursos de Engenharia e que 
o estágio é parte fundamental 
do aprendizado profissional, não 
necessariamente devendo ser junto 
ao canteiro de obras, uma vez que 
cabe ao(à) engenheiro(a) a benesse 
da amplitude de funções por sua 
formação de ensino analítico e 
estratégico, mas entender que, 

apesar das dificuldades, o(a) 
engenheiro(a) possui total 
capacidade de ditar sua formação, 
contra todos os obstáculos 
impostos pela dura realidade do 
ensino no país.

Pela retomada do crescimento 
econômico, pelas necessárias 
reformas acadêmicas de nossas 
grades curriculares, pelo reforço 
da ética profissional, pelo fim 
do sexismo e dos preconceitos 
em nossa classe e no mundo, 
pela ampliação do perfil 
profissional do(a) engenheiro(a) 
e sua inserção nos espaços 
de decisão e planejamento 
estratégico, pela garantia de um 
desenvolvimento sustentável, pela 
retomada do desenvolvimento 
de tecnologias de soberania 
nacional, pela resolução de 
problemas sociais, pela defesa 
de nossas riquezas, pelo controle 
soberano de infraestrutura 
básica e pelo fortalecimento de 
nossas indústrias nacionais, nós, 
aqui presentes, apresentamos 
esta Carta Resolução ao fim 
do 1º Encontro Fluminense de 
Estudantes de Engenharia.

Rio, Clube de Engenharia,  
12 de agosto de 2017

Os organizadores (foto) apresentaram no encerramento um documento/
síntese dos debates e propostas para o futuro da engenharia no país. “O 
Encontro é uma ferramenta que vai nos permitir, cada vez mais, desenvolver 
um trabalho diferenciado no Clube. A proposta é que a SAE não seja só 
um grupo de alunos, e sim uma ferramenta de futuro para o Clube, para 
aprendermos com os engenheiros mais experientes e levarmos tecnologia 
e novidades para dentro da instituição”, afirmou José Ricardo Domingues, 
estudante de Engenharia Civil. Leia a seguir o documento. 

Encerramento: gosto de “quero mais”
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  LANÇAMENTO

MÊS DIA HORA ASSUNTO

AGOSTO

21 - (2ª feira) 18h Encerramento da lista dos votos recebidos por correspondência dos associados 
residentes fora do Grande Rio e nos estados. (Art. VII-32 do Regimento Interno)

23 - (4ª feira) 11h Abertura da Assembleia Geral Ordinária

23 - (4ª feira) 12h Início do 1º dia de votação

23 - (4ª feira) 20h Término do 1º dia de votação

24 - (5ª feira) 12h Início do 2º dia de votação

24 - (5ª feira) 20h Término do 2º dia de votação

25 - (6ª feira) 12h Início do 3º dia de votação

25 - (6ª feira) 20h Término do 3º dia de votação

25 - (6ª feira) 20h30 Início da apuração

SETEMBRO 11 - (2ª feira) 18h Assembleia Geral Solene para posse dos eleitos para o Terço do Conselho Diretor.

Calendário das Eleições para a renovação do terço  
do Conselho Diretor - Triênio 2017/2020

Estatuto

Art. 50 – Quórum – 10% (dez por cento de Associados Efetivos quites em 31 de julho do ano em que a eleição se realiza).

Art. 51 – Candidatos – Associados Efetivos quites, que tenham tido a admissão aprovada pelo menos 1 (um) ano antes da 
data da Assembleia de eleição. – até 23/08/2016. Matrícula – 38.520

Eleitores – Que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da data da realização da 
referida Assembleia. – até 25/04/2017 – Matrícula – 39.070

Em conformidade com os termos 
dos artigos 22 § 3º alínea a, 26 e seu 
Parágrafo Único, 27 item “c”, 28 § 
1º e § 2º, 29, 49 a 69 do Estatuto e 
Título VII do Regimento Interno, 
convoco os senhores associados 
para a Assembleia Geral Ordinária 
a realizar-se nos dias 23, 24 e 25 
de agosto de 2017, quarta, quinta 
e sexta feira das 12 às 20 horas, no 
24º pavimento do Edifício Edison 
Passos, Av. Rio Branco, 124, para a 
eleição dos membros que comporão 
o TERÇO DO CONSELHO 
DIRETOR, para o triênio 
2017/2020. 

A Assembleia instalar-se-á em  
primeira convocação no dia 23 de 
agosto às 12 horas com qualquer 
número de associados efetivos 
quites, presentes, considerando-se 
em sessão permanente durante os 
dias e horas acima mencionados, 
a fim de receber os votos dos 
associados. 

A eleição somente terá validade com 
a participação de um número de 
associados igual a no mínimo 10% 
dos associados efetivos quites no dia 
31 de julho de 2017. Às 20 horas do 
dia 25 de agosto de 2017, terceiro e 
último dia das eleições, o Presidente 
da Assembleia procederá ao 
encerramento do Livro de Presença 
dando por terminada a fase de 
votação e iniciando a apuração. 

Rio, 24/07/2017.

Pedro Celestino Pereira,  
Presidente.

O conselheiro Roberto Saturnino 
Braga lançou seu mais recente 
livro, “Itinerância”, dentro do 
projeto “Espaço Escritores 
Engenheiros”, atendendo ao 
convite da Diretoria Cultural, 
em um rico encontro ocorrido 
no dia 24 de julho. Dentro dessa 
nova proposta, o autor conversou 
sobre seu livro, sua vida, e 
sobretudo interagiu com os sócios 
e convidados, respondendo a 
perguntas sobre sua visão acerca 
do que está acontecendo, os 
conselhos participativos na sua 
gestão municipal, e influências 
externas nos acontecimentos de 
março de 1964. O diretor cultural 
Cesar Drucker comemorou o 
evento, que atingiu o objetivo 
de aproximar os escritores do 
seu público, facilitar aos sócios 
a troca de opiniões e sua maior 

Saturnino Braga lança livro no Clube de Engenharia
participação na vida cultural do 
Clube.  Em “Itinerância” (Editora 
Contraponto), o político resgata 
momentos decisivos de sua trajetória 
na vida pública, como o início da 
carreira como deputado federal, 
a crise que levou a prefeitura do 
Rio à falência durante sua gestão, 
e sua despedida do Senado, em 
2007, quando terminou o mandato 
pelo Rio de Janeiro. Tudo isso em 
uma casa que sempre foi referência 
em sua vida, tanto política como 
profissional, e na qual se sente 
totalmente à vontade para estimular 
debates que vão da cidadania e da 
engenharia à ética, entre outros 
grandes temas nacionais. “Este livro 
é a história da minha vida política”, 
disse Saturnino. “Tem passagens, 
claro, da vida particular, mas é 
eminentemente uma prestação de 
contas que achei que devia aos meus 

eleitores depois de tantas batalhas, 
lutas, campanhas, votações, 
eleições. Eu me senti responsável 
por reconstituir a memória do 
que foi esse extenso percurso, 
durante o qual o Brasil passou 
por uma importante evolução 
em sua cultura e instituições 
políticas”. Engenheiro civil, 
Saturnino é membro do Conselho 
Diretor do Clube de Engenharia 
e, entre outras atividades, é 
diretor-presidente do Centro 
Celso Furtado, conselheiro da 
Fundação Perseu Abramo e 
presidente de honra do Instituto 
Cultural Casa Grande. O sócio 
e escritor Roberto Saturnino 
Braga está incluído no Catálogo 
dos Escritores Engenheiros Sócios do 
Clube de Engenharia recentemente 
lançado. Leia mais: bit.ly/
escritoresengenheiros

  ELEIÇÕES / EDITAL

Assembleia 
Geral Ordinária 
Dias 23, 24, 
25/08/2017
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ECONOMIA

Em audiência pública realizada no 
Espaço Cultural BNDES, em 24 de 
julho, o 1º vice-presidente, Sebastião 
Soares, representando o Clube de 
Engenharia, posicionou-se contrário 
à medida provisória que acaba com a 
taxa de juros de longo prazo (TJLP), 
mediante a qual o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) vem financiando 
as atividades produtivas no país.  

A MP 777/2017 foi publicada 
pelo governo federal em abril e 
propõe a substituição da Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP) por 
uma nova Taxa de Longo Prazo 
(TLP), que será calculada de acordo 
com o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
e uma taxa de juros prefixada, de 
vigência mensal. “O que a MP 
faz é aproximar a TJLP, que conta 
com um subsídio público, da taxa 
SELIC, que é uma taxa de juros de 
mercado. E isso é profundamente 
discutível, porque aproximar as taxas 
é praticamente imobilizar qualquer 
possibilidade de investimento 
produtivo. Os grandes clientes do 
sistema BNDES são compradores 
de equipamentos e serviços de toda 
natureza, bem como geradores 
de emprego nos setores agrícola, 
infraestrutura e industrial. Sem 
os juros subsidiados, não haverá 
incentivo para o investimento 
produtivo no país”, criticou 
Sebastião.

Durante a audiência pública, o vice-
presidente do Clube de Engenharia 
lembrou que o BNDES, criado em 
1952, tem sido decisivo no estímulo 
ao desenvolvimento industrial do 
Brasil, até então incipiente. “Seus 
financiamentos para a construção 
da infraestrutura de energia 
elétrica, transporte e logística, para 

Governo federal encaminha o desmonte da política operacional do BNDES
Medida Provisória que acaba com taxas de juros subsidiadas impactará negativamente o investimento produtivo.

a industrialização com geração de 
empregos de qualidade e a criação 
de imenso mercado consumidor 
de bens e serviços, foram 
imprescindíveis”.

Segundo o engenheiro, a mudança 
proposta pelo governo de 
Michel Temer acaba com o viés 
desenvolvimentista do BNDES. 
“Sem a TJLP, o BNDES passa a 
financiar com as taxas de mercado 
e, portanto, vira um banco como 
qualquer outro”, criticou. “O motivo 
para essa mudança é porque os 
economistas do mercado financeiro 
acham que a política monetária, 
fixada pelo Banco Central, perde 
potência devido aos financiamentos 
do BNDES pela TJLP. No entanto, 
a aprovação dessa medida, neste 
momento de desmonte e liquidação 
dos mais importantes complexos 
empresariais nacionais – privados 
e estatais –, poderá constituir um 
golpe mortal em nossos anseios 
de construir nas próximas décadas 
a grande Nação economicamente 
desenvolvida, soberana, sustentável e 
socialmente inclusiva”, lamenta.

Para Sebastião, a medida provisória 
se soma aos ataques recentes do 

governo de Michel Temer às 
políticas sociais, como a PEC 55 
(Emenda Constitucional 95), que 
congelou investimentos públicos 
por 20 anos, a reforma trabalhista, 
aprovada em julho, o desmonte da 
Petrobras e a desnacionalização da 
economia. “Na prática, acontecerá 
a desindustrialização — que já está 
acontecendo, pois, anos atrás, o 
setor industrial representava 30% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro e, hoje, é apenas 8%. Em 
um país urbano como o Brasil, a 
desaceleração da indústria gera 
muito desemprego”, disse.

Quanto ao argumento que vem 
sendo apresentado pela equipe 
econômica do governo, de aumento 
da potência da política monetária, 
para Sebastião, o efeito mais 
próximo da realidade é a penalização 
do investimento produtivo e a 
acentuação da financeirização da 
economia. “O que é dramático é que 
não temos uma sólida e abrangente 
elite empreendedora em atividades 
produtivas  e o mercado financeiro 
costuma ser o caminho escolhido 
por muitos empresários que não 
investem porque o dinheiro está 

em títulos do tesouro, fundos 
financeiros, aplicado no Brasil e no 
exterior. É o tipo de investimento 
que não gera emprego e alimenta 
a desindustrialização que já vem 
ocorrendo”.

A TJLP é, desde 1994, a taxa de 
juros básica dos financiamentos 
do BNDES, e atualmente está 
em torno de 7% ao ano. Com a 
MP, ela deixará de ser utilizada a 
partir de 2018, sendo empregada 
apenas em casos pontuais, como 
financiamentos de projetos de 
infraestrutura cujos editais de 
licitação tenham sido publicados até 
31 de dezembro de 2017.

A nova TLP será inicialmente 
fixada com o mesmo valor da TJLP, 
sendo anualmente aproximada do 
IPCA de modo que, em cinco anos 
(2023), reflita somente esse índice 
de mercado. A MP 777 está em 
análise por uma comissão mista 
no Congresso Nacional e depois 
seguirá para os Plenários da Câmara 
dos Deputados e do Senado.

O 1º vice-presidente foi convidado, 
como expositor, para fazer parte da 
audiência pública sobre a Medida 
Provisória 777/17, que além de 
extinguir a TJLP e instituir a TLP, 
dispõe sobre a remuneração dos 
recursos do Fundo de Participação 
Pis-Pasep, do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador e do Fundo 
da Marinha Mercante. Com a 
perspectiva de debater a referida 
MP com autoridades de Governo, 
sociedade civil e parlamentares, 
a Audiência Pública tem a 
coordenação do presidente da 
Comissão da MP 777, senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ), e 
do relator da matéria, deputado 
Betinho Gomes (PSDB-PE).

Medida provisória impacta financiamento de setores produtivos, como a agricultura. 
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Máquinas e equipamentos 
industriais são grandes 
investimentos para os empresários 
que os adquirem. É fundamental 
ter conhecimento do quanto o 
bem se desvaloriza com o tempo. 
Alguns métodos de avaliação 
desse tipo de patrimônio foram 
apresentados pelo engenheiro 
industrial mecânico e perito Elinei 
Winston Lima e Silva em palestra 
no Clube de Engenharia em 18 de 
julho. O evento teve promoção da 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e Divisão Técnica de 
Engenharia Econômica (DEC), 
além do apoio da Divisão Técnica 
de Ciência e Tecnologia (DCTEC) 
e da Associação Brasileira de 
Engenheiras e Arquitetas do Rio de 
Janeiro (ABEA-RJ).

A valoração de máquinas e 
equipamentos pede a compreensão 
de alguns conceitos como a vida útil, 
o tempo previsto entre a entrada 
em operação do bem e sua retirada 
de serviço; vida útil econômica, 
definida como o tempo durante 
o qual o usuário pode considerar 
o bem como útil; e a depreciação, 

Avaliação de 
máquinas e 
equipamentos

a perda de valor ao longo do 
tempo causada por desgastes ou 
obsolescência.

Uma das motivações para a avaliação 
de máquinas e equipamentos é 
descobrir se a aquisição de um 
equipamento, considerando a 
desvalorização que este sofrerá, é 
mais vantajosa ou não do que aplicar 
seu valor no mercado financeiro. 
Para Elinei Winston, o método 
de avaliação ideal para esse caso é 
o método da taxa de depreciação 
fixa. Leva-se em consideração, 
entre outros fatores, o valor do 
bem quando novo e o período de 
utilização, com uma taxa fixa de 
depreciação a ser aplicada a cada ano, 
com o objetivo de determinar o valor 
daquele bem no momento da vistoria 
ou em outra data relevante, como o 
final da vida útil.

Já para o caso de avaliação 
do bem por determinação da 
justiça, é recomendável uma 
metodologia bem aceita por agentes 
governamentais que fiscalizam e 
taxam as operações industriais, 
como a Receita Federal, chamada 
de Método da Linha Reta. Segundo 
o perito, é mais simples e eficiente. 
Nesse método, considera-se que 
a depreciação total do produto, 
desde o início até o fim da vida 
útil, é uma só e se distribui 
uniformemente ao longo dos 
anos de uso. O Método da Linha 
Reta possibilita às empresas uma 
previsão da depreciação antes da 
mesma ocorrer e se planejar para 
manutenção e reposição. Saiba 
mais sobre o assunto no portal 
do Clube de Engenharia: bit.ly/
maquinasindustriais

Os movimentos de mobilidade 
urbana do Rio de Janeiro cumprem 
uma agenda de reuniões e ações 
práticas para, o quanto antes, 
conquistarem novas linhas de 
transporte aquaviário para a Região 
Metropolitana. A perspectiva de 
um uso mais racional e democrático 
da Baía de Guanabara foi o tema 
do “Fórum Itinerante Baía Viva” 
realizado no Clube de Engenharia 
em 28 de julho, organizado pelo 
Movimento Baía Viva, Comissão 
do Trem de Saracuruna (Comtrem), 
Casa Fluminense, Fórum de 
Mobilidade Urbana e o Clube 
de Engenharia, com o apoio da 
Divisão Técnica de Engenharia 
do Ambiente (DEA) e da Divisão 
Técnica de Transporte e Logística 
(DTRL).

Em 22 de junho, a Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(ALERJ) aprovou o Projeto de Lei 
1.542/12, criando uma nova linha 
de barca da Praça XV, no centro 
do Rio de Janeiro, até Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense. Em 
17 de julho, o projeto foi vetado 
pelo governador do Estado e está 
prevista nova licitação para as quatro 
linhas existentes, hoje geridas pela 
CCR Barcas, que deixará o serviço 
por decisão do Ministério Público. 
O novo edital de licitação não 
reconhece a possibilidade de criação 
de linhas que, como diversos estudos 
já comprovaram, são viáveis, ligando 
o centro do Rio a São Gonçalo, 
Duque de Caxias e Ilha do Fundão, 
entre outros, deixando a cargo do 

futuro operador, facultativamente, 
apresentar estudos de viabilidade 
de novas linhas após um ano em 
operação.

Sérgio Ricardo Verde, do 
Movimento Baía Viva, apontou, 
ainda, grave contradição: “A 
Secretaria de Estado de Transportes 
quer congelar a licitação apenas 
das linhas que já existem, e ao 
mesmo tempo o Plano Diretor 
Urbano Integrado da Região 
Metropolitana (PDTU) está 
propondo a revitalização do fundo 
da Baía de Guanabara, de Caxias 
e Magé”, questionou. Sebastião 
Soares, 1º vice-presidente do 
Clube de Engenharia deu ênfase 
ao fato de a Baía de Guanabara 
representar não um ônus mas um 
bônus da cidade e de, no entanto, 
ser pouco utilizada na finalidade 
de transportar a população, com 
qualidade e modicidade tarifária.  
E o conselheiro do Clube de 
Engenharia José Stelberto destacou 
o planejamento democrático da 
cidade. Segundo ele, mesmo as 
pequenas obras costumam ser 
mal planejadas para dar brechas a 
pedidos de novos recursos, e isso 
se tornou um hábito. É preciso 
planejar eticamente e em diálogo 
com a sociedade: “A questão não é 
técnica. É política. É da participação 
dos interessados de maneira 
transparente. Esse é o interesse do 
Clube de Engenharia em discutir e 
aprofundar essa questão”. Leia mais 
no portal do Clube de Engenharia: 
bit.ly/mobilidadeguanabara

O transporte aquaviário no Rio

Linhas de transporte aquaviário para a Região Metropolitana esbarram, entre outras graves questões, 
na falta de diálogo com a sociedade e em contradições de órgãos que não se conectam.
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DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: Artur Obino Neto; Carlos Antonio Rodrigues Ferreira; João Fernando Guimarães Tourinho; Márcio Patusco Lana Lobo

DIVISÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCTEC): Chefe: Ricardo Khichfy; Subchefe: Clovis Augusto Nery | CONSTRUÇÃO (DCO): Chefe: Luiz Carneiro de Oliveira; Subchefe: Manoel Lapa e Silva | ELETRÔNICA E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DETI): Chefe: Jorge Eduardo da Silva Tavares; Subchefe: Marcio Patusco Lana Lobo | ENERGIA (DEN): Chefe: Mariano de Oliveira Moreira; Subchefe: Marco Aurelio 
Lemos Latgè | ENGENHARIA DE SEGURANÇA (DSG): Chefe: Estellito Rangel Junior; Subchefe: Aloisio Celso de Araujo | ENGENHARIA DO AMBIENTE (DEA): Chefe: Paulo Murat de Sousa; Subchefe: 
Anibal Pereira de Azevedo | ENGENHARIA ECONÔMICA (DEC): Chefe: Katia Maria Farah Arruda; Subchefe: Francisco Antonio Viana de Carvalho | ENGENHARIA INDUSTRIAL (DEI): Chefe: Nilo 
Ruy Correa; Subchefe: Newton Tadachi Takashina | ENGENHARIA QUÍMICA (DTEQ): Chefe: Maria Alice Ibañez Duarte; Subchefe: Simon Rosental | ESTRUTURAS (DES): Chefe: Antero Jorge Parahyba; 
Subchefe: Roberto Possollo Jerman | EXERCÍCIO PROFISSIONAL (DEP): Chefe: Jorge Luiz Bitencourt da Rocha; Subchefe: Fatima Sobral Fernandes | FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO (DFE): Chefe: 
Fernando Jose Correa Lima Filho; Subchefe: Mathusalecio Padilha | GEOTECNIA (DTG): Chefe: Manuel de Almeida Martins; Subchefe: Ian Schumann Marques Martins | MANUTENÇÃO (DMA): Chefe: 
Ivanildo da Silva; Subchefe: Itamar Marques da Silva Junior | PETRÓLEO E GÁS (DPG): Chefe: Paulo Cesar Smith Metri: Subchefe: Fernando Leite Siqueira | RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 
(DRHS): Chefe: Ibá dos Santos Silva; Subchefe: José Stelberto Porto Soares | RECURSOS MINERAIS (DRM): Chefe: Ana Maria Netto; Subchefe: Pedro Henrique Vieira Garcia | RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS (DRNR): Chefe: Jorge Luiz Paes Rios; Subchefe: Gerson Luiz Soriano Lerner | TRANSPORTE E LOGÍSTICA (DTRL): Chefe: Uiara Martins de Carvalho; Subchefe: Fernando Luiz Cumplido 
Mac Dowell | URBANISMO E PLANEJAMENTO REGIONAL (DUR): Chefe: Duaia Vargas da Silveira; Subchefe: Affonso Augusto Canedo Netto

Cidades, Matrizes Energéticas, 
Engenharia do Ambiente, Recursos 
Minerais Estratégicos e Formação 
do Engenheiro são os eixos que 
definem a nova estrutura.

De acordo com Márcio Patusco, 
da Diretoria de Atividades 
Técnicas (DAT), o objetivo é 
estabelecer “uma atuação conjunta 
de modo a usar conhecimentos 
aplicados a cada área, retirando 
daí recomendações, projetos de 
implementação e políticas públicas 
que possam vir a ser aplicadas no 
desenvolvimento do país”. 

Os assuntos debatidos vêm exigindo 
uma atuação transversal das DTEs 
para sua melhor compreensão e a 
atuação conjunta é entendida como 
um fator de sucesso na condução 
e posicionamento dos temas pelo 
Clube de Engenharia. 

Cada eixo definido tem uma DTE 
em sua coordenação. O tema 
Cidades fica a cargo da Divisão de 

Transporte e Logística (DTRL); 
Matrizes Energéticas com a Divisão 
de Energia (DEN); Engenharia do 
Ambiente é de responsabilidade 
da DTE de mesmo nome (DEA); 
Recursos Minerais Estratégicos 
tem como coordenadora a DTE 
de Recursos Minerais (DRM) 
e Formação do Engenheiro, a 
DTE homônima (DFE). São 
elas as responsáveis por convocar 
reuniões, coordená-las e reportar o 
andamento dos trabalhos à DAT. 
Dentro de cada tema serão definidos 
eventuais relatórios, produtos 
associados e resultados finais. 

Segundo Patusco, definiu-se em 
reunião do Conselho Coordenador 
das DTEs um cronograma tentativo 
para as atividades futuras, mas 
cada grupo tem autonomia na 
execução dos trabalhos, mantendo a 
responsabilidade de informar sobre 
suas decisões nas reuniões seguintes 
da Coordenação das DTEs. 

Divisões Técnicas Especializadas 
têm eixos de atuação

Clube de Engenharia

FAÇA SEU EVENTO NO 
CENTRO HISTÓRICO 
DO RIO DE JANEIRO

Av. Rio Branco, 124 - Centro - Rio de Janeiro

www.clubedeengenharia.org.br

Tel.: (21) 2178-9220 / 2178-9200

As Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) do Clube de 
Engenharia vêm se organizando para uma nova forma 
de atuação. Conforme decidido em reuniões do Conselho 
Coordenador das DTEs, por sugestão das próprias DTEs, as 
atuais 20 Divisões Técnicas se estruturariam em cinco eixos.

http://www.clubedeengenharia.org.br
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UNIDADE ZONA OESTE
Estrada da Ilha, 241
Ilha de Guaratiba
Telefax: 2410-7099

ELEIÇÕES 2017

Ricardo Rios

Chapa Engenharia 
Soberana
“Se olharmos os programas de 
cada chapa encontraremos uma 
convergência de propostas na defesa 
da engenharia e na valorização do 
profissional, entre outras bandeiras 
comuns. Ao longo dos anos, o Clube 
vem buscando participar da vida 
da engenharia no Brasil, sucateada 
por conta de casos de corrupção 
envolvendo empresas e profissionais  
sem que tenham participado de 
malfeitos. Temos que dialogar 
com os setores de infraestrutura 
do Estado e do país, lutar contra 
as privatizações e acompanhar os 
contratos de concessões.” 

Rafael Oliveira da Mota

Chapa Novo Clube de 
Engenharia
“A maioria dos estudantes pleiteia 
cargos fora da profissão. Apenas um 
terço dos engenheiros trabalham 
na área e poucos são os jovens que 
hoje se aventuram na engenharia. 
O número de desistências é 
muito grande. Há uma falha de 
planejamento e na divulgação para 
a sociedade do que é a engenharia. 
A engenharia tem uma importância 
fundamental, especialmente no 
papel social de gerar empregos. 
Novas profissões e relações de 
trabalho estão surgindo e só 
trazendo os jovens iremos renovar o 
Clube de Engenharia.”

Oswaldo Machado Tavares
Chapa Unidade Democrática 
da Engenharia
“Eu sou do tempo em que tínhamos 
um bar, uma barbearia, um 
miniescritório compartilhado para 
tratar de assuntos profissionais com 
uma estrutura no centro do Rio de 
Janeiro. Isso precisa ser reativado. 
Entre outras bandeiras destaco a 
defesa do ensino público: a UERJ, 
por exemplo, está passando por uma 
situação vexaminosa; em Piedade, 
um grande complexo universitário 
da Gama Filho está abandonado 
pelas autoridades. É preciso 
também lutar pela indústria naval, 
que alavanca a engenharia, além da 
construção civil pública e privada.”

Festa anual da democracia: a hora e a vez do voto

Cesar Duarte Pereira
Chapa Engenharia e 
Desenvolvimento
“O que se verifica hoje no país é o 
desmonte da atividade produtiva 
de uma nação que se pretende 
soberana. Todos os setores estão 
sendo desarticulados e entregues a 
interesses estrangeiros conflitantes 
com os nacionais. É esse país que 
queremos deixar para nossos filhos 
e netos? Estamos permitindo que 
a estrutura do país seja colocada 
a serviço do capital financeiro 
internacional. Temos que unir 
nossas forças e fazer a catalisação 
dos empresários e vertentes políticas 
comprometidas com a construção de 
um país soberano.”

Tradição no Clube de Engenharia, o almoço de confraternização do mês de julho foi, como acontece anualmente, em clima de eleições. As quatro cha-
pas concorrentes ao terço do Conselho Diretor apresentaram suas propostas no mesmo salão no qual, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, associados irão às 
urnas para eleger seus representantes na mais alta instância de poder do Clube. Ao registrar a responsabilidade que as chapas concorrentes carregam 
em momento político e econômico dos mais complexos para o país, o presidente Pedro Celestino destacou: “Há um espírito que nos une, buscando fazer 
com que essa entidade continue a caminhar em seu rumo, que vem de longe, comprometendo-se, ao longo de sua história, com a democracia, a enge-
nharia e a soberania”. Além do presidente estavam presentes na apresentação das chapas o vice-presidente Sebastião Soares e os ex-presidentes Agosti-
nho Guerreiro, Raymundo de Oliveira, Francis Bogossian e Helói Moreira, entre candidatos, sócios e convidados. Publicamos, a seguir, trechos do breve 
posicionamento dos representantes de cada chapa:

www.clubedeengenharia.org.br
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