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DEBATE

Ameaça à 
neutralidade 
da Internet

Norma americana pode tornar usuários 
reféns de parcerias comerciais. Entidades que 
lutam pela igualdade no acesso à Internet 
reagem.
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O Rio de Janeiro continua lindo! Mas a 
população levanta as mãos aos céus para que 
consiga sobreviver ao descaso. Em um cenário 
de imensas dificuldades, muito distante do 
saudável sentimento de cidadania, o carioca 
convive, no cotidiano, com questões cruciais, 
sem vislumbrar soluções que possam trazer um 
mínimo de segurança em 2018. Segurança não 
só em vias públicas, mas em todos os níveis. 
Na saúde estão de volta epidemias, inclusive de 
males antes já eliminados do cenário nacional, 
como a febre amarela. O Clube de Engenharia, 
assim como enfrenta os grandes debates 
nacionais, não abre mão de aprofundar o debate 
sobre questões locais e enfrentar os problemas 
que se acumulam, agravados pelas condições 
particulares de nossa cidade, altamente 
degradada ao longo dos últimos 40 anos.

Apesar da profunda tristeza, o carioca resiste 

SISTEMA CONFEA/CREA

Novas forças em defesa 
da engenharia 

Posse no CREA-RJ:  
presidente Luiz Cosenza (esq) e 
1° vice-presidente Paulo Metri.124

ENERGIA

Descotização: solução  
ou retrocesso? 

O que é, por que tem sido 
apontada como saída e quais os 
reflexos para o consumidor final.

Representantes dos estudantes das 
universidades se mobilizam para avançar no 
campo do conhecimento técnico dentro e 
fora do Clube de Engenharia.
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“Não há esforço de pacificação duradouro com uma sociedade que abandona parte de si mesma”. (Papa Francisco).
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O ano se inicia com várias notícias preocupantes, 
todas vinculadas à continuidade do desmonte do 
Estado e da economia brasileira. Negociações 
não transparentes entre a EMBRAER e a Boeing 
colocam em risco a sobrevivência da empresa e do 
seu patrimônio tecnológico de vanguarda, no qual 
estão comprometidos cerca de 7000 engenheiros. 

A proposta de privatização do sistema 
ELETROBRÁS completa a sucessão de erros 
cometidos nos últimos vinte anos, fazendo com 
que a energia elétrica passe a ser tratada como 
mercadoria, e não como insumo indispensável ao 
nosso desenvolvimento.

 A “reestruturação” da EMBRAPA tirará dela a 
sua função precípua, a de apoiar tecnologicamente 
o agronegócio, o que colocará o setor à mercê de 
grandes grupos estrangeiros. 

O nosso petróleo continua a ser doado a passos 
rápidos, mais de um terço da produção já está 
em mãos estrangeiras, e a PETROBRÁS acelera 
desinvestimentos, para que definitivamente deixe 
de ser importante, contentando-se com produção 
cadente de petróleo, pois em seu último plano de 
negócios reserva apenas 11% do montante a investir 
para atividades de exploração. Ao mesmo tempo, 
anuncia-se um mega leilão do Pré Sal, de onde 
provém mais da metade da produção de petróleo do 
país. Regredimos assim, à condição de exportadores 
de petróleo e importadores de derivados e 
petroquímicos. Sem petróleo e sem energia elétrica 

sob controle nacional, não há como possibilitar 
a inserção soberana do Brasil no concerto das 
nações.

Estamos, pois, em momento decisivo para a 
definição dos rumos que tomará o país nas 
próximas décadas. A eleição presidencial deste 
ano adquire significado singular: o confronto 
entre os que querem nos manter subordinados 
a centros de decisão no exterior, sem oferecer 
possibilidades de atender às demandas de uma 
população de mais de 200 milhões de pessoas 
por ascensão social e vida digna, os que, desde 
os anos 30 do século passado, em diferentes 
regimes e governos, lutam por um país autônomo, 
desenvolvido economicamente e socialmente justo 
será agudo. O Clube de Engenharia, fiel à sua 
história e às suas tradições, manter-se-á no rumo 
de defender a democracia, a soberania nacional e 
o desenvolvimento.

A Diretoria

Nosso rumo em 2018

www.clubedeengenharia.org.br
mailto:comunicacao@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br
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DEBATE

Entidades que lutam pela 
igualdade no acesso à Internet 
– e seus inúmeros conteúdos – 
temem que o movimento se repita 
e os usuários se tornem reféns 
dos privilégios concedidos por 
operadoras a parceiros. 

Nos EUA a neutralidade de rede 
foi revogada em 14 de dezembro, 
em votação interna da Comissão 
Federal de Comunicações (FCC). 
Em termos gerais, a neutralidade 
de rede impede que as empresas 
provedoras de acesso à Internet 
tratem de forma discriminatória as 
informações que circulam. Sem a 
neutralidade de rede, determinados 
endereços da Internet podem ter 
conexão mais lenta ou mais rápida 
segundo os critérios da operadora. 

A norma que vigorava desde 
2015 determinava que não se 
poderia bloquear acesso a sites ou 
aplicativos, degradar a qualidade 
da conexão de conteúdos ou 
serviços e fornecer qualquer tipo 
de privilégio mediante acordo 
econômico. Hoje as operadoras 
podem vender pacotes diferentes 
de acesso a conteúdos específicos. 

Fim da neutralidade de rede pode levar à internet de pobres e ricos

Operadoras defendem 
mudanças
No Brasil, há quem enxergue a ação 
americana como um risco, dando 
margem a ações semelhantes. Não 
se trata de um caráter técnico, uma 
vez que as operadoras, responsáveis 
pelo serviço no Brasil, fazem a 
entrega de dados ao usuário final 
obrigatoriamente respeitando 
a neutralidade de rede. Mas as 
empresas de telecomunicações já 
começam a se posicionar a favor 
da flexibilização da norma no país. 
Em entrevista ao portal G1, o 
presidente do Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia e de 
Serviço Móvel Celular e Pessoal 
(SindiTelebrasil), Eduardo Levy, 
afirmou que determinados serviços 
devem ser tratados de forma 
diferente. Por exemplo, um serviço 
de streaming deve ser mais rápido 
do que a entrega de um e-mail. “A 
rede pode fazer a sua administração 
sem discriminar. Ela separa aquilo 
que é mais importante para trafegar, 
porque há uma exigência natural dos 
serviços. Os de streaming precisam 
ter característica de entrega 
diferente dos de e-mail, coisa que 

o Marco Civil da Internet (MCI) 
não permite”, afirmou. João Moura, 
presidente da Associação Brasileira 
das Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações Competitivas 
(Telcomp), também declarou que 
diferentes serviços exigem diferentes 
condições de tráfego e ainda que a 
operadora precisa de flexibilidade 
para cobrar de forma distinta. 

No entanto, não se trata de priorizar 
os serviços independentemente de 
seus donos. O risco é justamente 
que as operadoras privilegiem 
determinados conteúdos e serviços 
segundo seus acordos comerciais. 

Gigantes querem a 
quebra da neutralidade
Para Marcio Patusco, diretor 
técnico do Clube de Engenharia, os 
argumentos de fomentar a inovação 
em benefício dos consumidores 
também não procedem: “Se por um 
lado gigantes das telecomunicações, 
como AT&T, Comcast e Verizon, 
de onde Ajit Pai [presidente do 
FCC] é oriundo, querem a quebra 
da neutralidade para poderem 
vender mais livremente seus 
pacotes de Internet, do outro, não 

menos importantes, estão Google, 
Microsoft, Netflix, Amazon, 
provedores de conteúdo, que não 
querem ver seus dados controlados, 
e eventualmente preteridos, pelos 
provedores de redes”.

A neutralidade de rede no Brasil 
é garantida pelo Marco Civil da 
Internet (Lei nº 12.965), e só poderia 
ser modificada com a revogação do 
Decreto 8.771, que regulamenta a 
legislação, ou algum dos dispositivos 
do decreto. Para Patusco, o Marco 
Civil, historicamente, não é 
satisfatório aos setores empresariais: 
“As operadoras de telecomunicações 
nunca se contentaram com os termos 
do MCI e com certeza voltarão à 
carga na tentativa de aumentar a 
abrangência das exceções”.

O risco ainda se agrava no Brasil 
em função das desigualdades já 
existentes no acesso à Internet. 
Para Patusco, num contexto em que 
as tarifas são altas, a competição 
mal se estabeleceu e as diferenças 
sociais e regionais de atendimento 
de Internet se acentuam, com a 
quebra da neutralidade de rede 
podemos vir a ter “a Internet dos 
ricos e a Internet dos pobres”. 
O diretor ainda reafirmou que a 
sociedade precisa se manter atenta 
às manobras para enfraquecer o 
Marco Civil.

O governo nega os riscos. O 
Ministério de Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações negou, 
em declaração à Agência Brasil, a 
intenção de realizar mudanças nas 
normas sobre neutralidade de rede 
no país, justificando que o Marco 
Civil é uma conquista da sociedade 
brasileira. 

A quebra da neutralidade de rede nos Estados Unidos já levanta grande debate sobre os impactos para os demais países. 

Fo
to

: P
au

lo 
Pi

nt
o/

Fo
to

s P
úb

lic
as

Na permanente busca ao acesso à Internet usuários encontram abrigo no hall das estações do metrô de São Paulo.
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A “cotização” foi estabelecida em 
2012, no governo Dilma, através 
da MP 579, depois convertida na 
Lei 12.783/13, em 11 de janeiro 
de 2013. A nova lei determinou 
para o conjunto de usinas que 
venceriam suas concessões nos 
próximos anos, que as suas energias 
iriam ser comercializadas com as 
distribuidoras através de um regime 
de cotas de energia. As cotas foram 
repartidas entre as distribuidoras 
na proporção que precisavam para 
baixar as tarifas ao consumidor 
final em 20%.

O governo entendeu que como 
essas usinas já estavam amortizadas 
as cotas poderiam ser vendidas às 
distribuidoras por um preço que 
cobrisse apenas as despesas com 
Operação e Manutenção (O&M), 
das usinas. Os novos preços 
representavam cerca de 30% dos 
preços antigos de comercialização, 
o que possibilitou a queda das 
tarifas em 20%, e representou uma 
perda de receita muito significativa 
para as geradoras, principalmente 
as geradoras do Grupo 
Eletrobras. A consequência foi o 

comprometimento do programa 
de investimento das empresas do 
Grupo.

O governo, então, prometeu aportar 
recursos através da União, o que 
não aconteceu. Como esclarece o 
engenheiro James Bolivar Luna de 
Azevedo, conselheiro do Clube de 
Engenharia e ex-funcionário da 
Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), as consequências foram 
negativas, tanto para as empresas 
quanto para o consumidor: atraso 
nos programas de investimentos em 

geração e transmissão; geradoras 
descapitalizadas; e a médio prazo, 
depois da redução tarifária obtida, 
foi necessário aumentar a geração 
térmica e, consequentemente, as 
tarifas.

Ganhos e perdas
As subsidiárias da Eletrobras foram 
obrigadas a aderir, ainda que os 
técnicos das empresas discordassem 
da decisão por entenderem 
que era um mau negócio. As 
demais empresas não aceitaram o 

Descotização é o caminho para o setor?
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A proposta não é consenso entre especialistas e a própria Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem críticas. Foto: Itaipú Binacional.

Desde meados do ano passado, o termo “descotização” tem aparecido em todos os debates sobre o Setor Elétrico Brasileiro (SEB). 
Proposta pelo governo em consulta pública para o aprimoramento do marco legal do setor elétrico, e recebida pela direção da Eletrobras 
como uma nova opção para a empresa, a medida não é consenso entre especialistas. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) já apontou efeitos negativos para o consumidor final.

www.clubedeengenharia.org.br
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mecanismo da nova lei, inclusive 
as estatais estaduais (CEMIG, 
CESP e COPEL) e, à medida que 
suas concessões foram vencendo, as 
mesmas foram leiloadas. As estatais 
estaduais praticamente recuperaram 
todas as suas usinas, vencendo 
algumas licitações e pagando as 
outorgas correspondentes à União. 

As usinas com concessões 
renovadas, especificamente 
as estatais federais do grupo 
Eletrobras, passaram a 
comercializar energia praticando 
um preço muito inferior (ao custo 
de O&M, equivalente a cerca 
de 1/3 do preço comercializado 
pelas usinas não enquadradas na 
Lei 12.783) exclusivamente às 
distribuidoras, em um sistema de 
cotas proporcionais ao mercado de 
cada empresa compradora. Fazia-se, 
assim, a cotização da energia gerada 
apenas pelas empresas federais. 
Isso beneficiou os consumidores 
cativos, é claro, porque no mix 
de energia comprada por suas 
distribuidoras havia uma parcela 
considerável de energia subsidiada. 
Mas, em contrapartida, fragilizou 

terrivelmente as finanças das 
geradoras federais. 

O argumento do governo para 
adotar tal medida foi de que aquelas 
usinas já estavam amortizadas 
e as cotas de energia poderiam 
então ser vendidas a um valor 
menor para as distribuidoras, já tão 
sacrificadas por serem responsáveis 
pelo financiamento da expansão 
do setor. Mas como o governo 
não honrou seus compromissos 
com as subsidiárias da Eletrobras, 
não indenizando os ativos não 
amortizados nem depreciados 
daquelas concessionárias, como reza 
a Lei de Concessões, a conseqüência 
foi a descapitalização da Eletrobras, 
derrubando o valor de suas ações no 
Brasil e nas bolsas de Nova Iorque 
e Madrid, prejudicando ainda sua 
capacidade de investimento. 

Polêmica instalada
Importante registrar ainda que 
em 2012, após a adoção da M.P. 
579, uma sucessão de períodos 
com condições hidrológicas 
altamente desfavoráveis levou o 
governo a acionar o parque gerador 

termelétrico, fazendo com que o 
custo da energia elétrica, depois 
da redução, aumentasse muito. A 
adversidade hidrológica não permitiu 
que empresas geradoras honrassem 
seus contratos com as distribuidoras, 
e estas então tiveram que comprar 
energia no curto prazo a preços 
elevadíssimos. Por essa razão, o 
Tesouro Nacional se comprometeu 
a transferir vultosos recursos 
(estimados em R$ 26 bilhões) para 
subsidiar as distribuidoras, de forma 
a evitar que fossem repassados os 
aumentos para os consumidores. 

A “descotização”, ou seja, o retorno à 
comercialização das cotas através de 
contratos com as distribuidoras, como era 
feito anteriormente, dependendo da forma 
como for implementada pode elevar o custo 
das tarifas de 3 a 10%. 

Agora o governo Temer propõe 
“descotizar” as usinas da Eletrobras 
para aquelas concessões renovadas 
em 2013, para que as mesmas 
deixem de vender energia 
subsidiada e voltem a praticar 
preços de mercado. A polêmica 
está instalada. Isso seria saudável 
para a revalorização dos ativos das 
usinas da Eletrobras, recapitalizando 
a holding, mas não repararia os 
prejuízos impostos à empresa por 
uma política totalmente equivocada 
desde 2013 até 2017.

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

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

www.clubedeengenharia.org.br

Clube de Engenharia

Faça seu evento ou alugue espaços 
para aulas, treinamentos e reuniões  

no melhor ponto do centro  
do Rio de Janeiro

www.clubedeengenharia.org.br
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Esse planejamento de estratégias 
comuns entre diversos atores – Rio 
Luz, Rio Águas, Defesa Civil, 
Comlurb etc – preparava o poder 
público para agir em casos típicos 
do verão carioca, como enchentes e 
epidemias. Grupos de emergência 
eram formados por profissionais da 
saúde, da área social e área técnica, 
para serem convocados em casos 
de emergência, além de acelerar a 
limpeza de ralos e bueiros.

No último dia de 2017, já em 
pleno verão, o prefeito Marcelo 
Crivella demonstrou preocupação 
com a cidade durante a estação que 
costuma ser crítica em diversos 
pontos. “Todo mundo sabe que sou 
pastor evangélico, mas faço aqui um 
apelo (...) peço a São Pedro para que 
não deixe chover no Rio de Janeiro, 
que não tenha uma tempestade não 
só agora, mas em todo o verão”. O 
prefeito declarou, ainda, que vai 
“pedir a Deus para que esse ano (...) 
não tenhamos tempestades nem 
epidemia de dengue”.

Segundo o conselheiro Stelberto 
Soares, a fala do responsável pela 
cidade é um retrato da situação 
do Rio. “Estamos pedindo a Deus 
mesmo. Fora isso não estamos 
vendo acontecer coisa alguma”. 
A preocupação de Stelberto – e 
da população – tem a ver com a 
inexistência, até o momento, de 
um planejamento que, no mínimo, 
tranquilize autoridades e sociedade.

Ações simples
Stelberto, que participou de alguns 
dos últimos planos da cidade, 
lembra a importância desses 

encontros articulados pela gestão 
municipal. “Em um deles, em 
2009, o representante da Rio Luz 
esclareceu que eles não tinham 
geradores disponíveis. Ou seja, se 
algo acontecesse com a cidade e não 
houvesse luz, a Rio Luz não teria 
como ajudar em absolutamente 
nada. Imediatamente, todos ali 
passaram a trabalhar para resolver 
aquele problema o mais rápido 
possível”, lembra. É importante 
a mobilização dos diversos atores 
envolvidos na tarefa de manter a 
cidade funcionando em um período 
de fortes tempestade e de possíveis 
epidemias ligadas a vetores. 

Segundo o conselheiro, a gestão 
atual poderia estar coordenando 
ações simples para evitar grandes 
problemas. “Na última chuva mais 
forte, havia grandes poças em 
Ipanema, um bairro alto que escoa 
facilmente sua água para a Lagoa 
Rodrigo de Freitas ou para o mar, 
por ser mais alto que os bairros 
adjacentes – Copacabana e Leblon. 
Isso significa que os bueiros não 
foram limpos”, constatou.

A falta de preparação do Executivo 
com o verão, segundo Stelberto, 
pode estar ligada às dificuldades 
econômicas, mas nem mesmo o 
que já funcionou antes está em 
funcionamento hoje.

Investimentos 
encolhendo
A Secretaria de Conservação informa 
que foi investido pouco mais de R$ 
253 milhões entre Geo-Rio, Rio 

Águas e Secretaria de Conservação 
e Meio Ambiente. Neste caso, foram 
investidos 38% do previsto.

Os números para 2018 apontam 
queda no orçamento, que será 
14% menor que o do ano passado, 
totalizando cerca de R$ 92 milhões. 
É o menor orçamento do setor 
desde 2013.

Dados divulgados pela imprensa  em 
2017 informam cortes no orçamento 
do município: Urbanismo 55,24%; 
Saneamento – 41,16%; Saúde 
10,58%; Educação 7,11%.

Nas mais diversas áreas, os 
problemas se repetem. Entre os dias 
7 e 8 de janeiro, em 12 horas, choveu 
o equivalente a 30% do esperado 
para todo o mês de janeiro na cidade, 
segundo dados do sistema Alerta 
Rio. No dia 8 de janeiro, dois ramais 
da Supervia tiveram a circulação 
impedida.

Sem planejamento, Rio de Janeiro vive a síndrome do abandono
Comum durante a última gestão municipal e em algumas gestões anteriores, o chamado “Plano Verão” era traçado sob a coordenação do prefeito, envolvendo secretarias, autarquias e empresas públicas. 

Síndome: “conjunto de 
sinais ou de características 
que, em associação com 
uma condição crítica, são 
passíveis de despertar 
insegurança e medo”. 
É o que vivencia hoje 
a população do Rio em 
relação às ameaças que 
chegam com o crescimento 
de registros de casos de 
Zika, Chikungunya, 
Dengue e agora a Febre 
Amarela, que se aproxima 
da cidade com registros 
no interior do estado. São 
doenças  transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti.

Mosquito Aedes aegypti.

www.clubedeengenharia.org.br
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Sem planejamento, Rio de Janeiro vive a síndrome do abandono
O maior perigo
Zika, chikungunya, dengue e 
febre amarela. Quatro doenças 
graves que podem ser transmitidas 
pelo mesmo vetor: o mosquito 
Aedes Aegypti. O verão é sempre 
um momento de tensão no 
Rio de Janeiro. Chuvas fortes e 
altas temperaturas propiciam o 
nascimento dos mosquitos. É por 
isso que a prefeitura costumava 
fazer forte campanha sobre 
o assunto e colocar a questão 
em seu Plano Verão. Este ano, 
por enquanto, os programas de 
prevenção ainda não apareceram.

Segundo dados do Boletim 
Epidemiológico do Ministério da 
Saúde, o país vem de uma queda 
brusca nos casos das doenças 
transmitidas pelo Aedes. Nos 
primeiros meses de 2017 até abril, o 
país registrou 113.381 casos suspeitos 
de dengue, 43.010 de chikungunya 
e 7.911 de zika. Os números 

comprovam uma redução de 88,9% 
do número de casos em relação a 
2016, que foi o segundo ano com 
maior número de casos de dengue 
desde o início dos registros, em 1990, 
perdendo só para 2015. A queda, no 
entanto, tem uma relação direta com 
a seca naquele ano.

“Esse é, sem dúvida, o maior perigo 
para a cidade. Os parques de São 
Paulo estão fechando devido à morte 
de macacos por febre amarela. No 
interior do Estado do Rio e em 
Minas Gerais os registros já alarmam 
a população. É preciso mobilizar os 
órgãos públicos e a população para 
evitar um quadro de calamidade já 
que, no momento, a febre amarela 
é transmitida por vetor silvestre e 
é preciso impedir que passe a ser 
transmitida por vetor urbano, que é o 
Aedes”, defende Stelberto. Ele destaca 
também que, embora o Ministério da 
Saúde tenha declarado o fim do surto 
no inverno, a queda é um fenômeno 
comum da estação e sua continuação 

já havia sido prevista pela Fundação 
Oswaldo Cruz. 

Solução em parceria
O Clube de Engenharia, preocupado 
com o cenário de abandono e de 
falta de planejamento estratégico, 
buscou apoio em entidades que têm a 
mesma preocupação, como a Fiocruz. 
A ideia é criar, em parceria com 
outras entidades, uma proposta a ser 
encaminhada à prefeitura.

“O Clube está profundamente 
preocupado porque medidas muito 
claras, muito objetivas não estão 
acontecendo. Isso em uma cidade 
que tem 2 milhões e 300 mil pessoas 
em favelas e loteamentos irregulares. 

Comum durante a última gestão municipal e em algumas gestões anteriores, o chamado “Plano Verão” era traçado sob a coordenação do prefeito, envolvendo secretarias, autarquias e empresas públicas. 

Algo precisa ser feito”, finaliza 
Stelberto. 

Para a sanitarista Maria José Salles, 
pesquisadora da Escola Nacional 
de Saúde Pública da Fiocruz, 
a aproximação com o Clube é 
fundamental. “Essa articulação é 
importantíssima. Entra verão, sai 
verão e não vemos nenhuma obra 
para resolver os problemas típicos 
da estação. Em compensação, a 
culpabilização da população é 
enorme. Fazem mil campanhas 
sempre tendo o cidadão como 
foco. Mas em matéria de mudar o 
ambiente, você vê pouquíssimas ações 
efetivas por parte do Poder Público”, 
destaca Salles.
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A primeira e segunda semanas de 2018 foram marcadas por bolsões d’agua e alagamentos. Na foto, o 
bairro da Lapa no centro do Rio . 

Na Cinelândia, centro histórico do Rio, o chafariz que substituiu o majestoso Palácio Monroe hoje 
acumula lixo, ponto de encontro da população de rua.
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INSTITUCIONAL

Projetos de engenharia não são mera formali-
dade. Ao contrário, visam a ordenar o empre-
endimento, e ao longo da execução precisam ser 
constantemente revistos. E o gerenciamento de 
projetos é atividade fundamental, podendo seguir 
métodos diversos como, por exemplo, o PDCA 
(Plan, Do, Check and Act), que significa planejar, 
executar, monitorar e agir. Para explicar e divulgar 
o PDCA, o engenheiro de produção 
Guilherme Calôba lançou o livro “Ge-
renciamento de projetos com PDCA 
- Conceitos e técnicas para planeja-
mento, monitoramento e avaliação do 
desempenho de projetos e portfólios” 
(editora Alta Books) no Clube de En-
genharia, em 11 de dezembro, Dia do 
Engenheiro. Ele é o coautor da obra 
junto do analista de sistemas Mario 
Klaes. O evento foi promovido pela 
Diretoria de Atividades Culturais. 

Segundo Calôba, o gerenciamento de projetos 
objetiva garantir que todas as etapas previstas se-
jam concluídas no prazo e orçamento definidos 
conforme parâmetros de qualidade. O trabalho 
envolve gerenciar partes interessadas, lidar com 

Gerenciamento de projetos: livro explora o 
método PDCA

recursos humanos e realizar a aquisição de bens 
e serviços. Segundo o PDCA, o gerenciamento 
de projetos segue o ciclo: planejamento, execução, 
monitoramento ou controle, e definição. Eles não 
findam entre um e outro: em curto prazo execução 
e monitoramento são concomitantes, e em longo 
prazo o monitoramento retoma o planejamento. 

Do ponto de vista empresarial, ainda 
é possível analisar o desempenho dos 
projetos de modo a qualificar o trabalho 
rotineiro. O indicador KGI (Key Goal 
Indicators) analisa se a qualidade dos 
diversos projetos de uma empresa 
colabora para o desenvolvimento da 
mesma, geração de empregos, lucro, 
dentre outras metas corporativas. Em 
um plano macro, as metas corporativas, 
junto com questões externas, como a 

economia do país, podem levar a uma revisão do 
planejamento corporativo, que vai indicar quais 
projetos devem continuar e quais devem ser 
interrompidos. O objetivo, em geral, é realimentar 
todo o processo de gerenciamento, colaborando 
para o bom desenvolvimento dos projetos e da 
empresa. Leia mais: bit.ly/livro_pdca

Prestação de contas da diretoria
CLUBE DE ENGENHARIA - BALANÇO PATRIMONIAL

 CNPJ 33.489.469/0001 - 95
Exercícios findos em 31 de agosto de 2017 e 2016

ATIVO
 NE 2017 2016
ATIVO CIRCULANTE  1.643.717 3.580.329
DISPONIVEL  521.596 906.998
Caixa  829 665
Banco Conta Movimento  48.736 64.351
Títulos com Liquidez imediata    472.031 841.982
CRÉDITO  979.025 1.506.429
Créditos Locatários  4 802.610 812.148
Créditos Locatários com Atraso  5 0,0 520.126
Outros Créditos a  Receber  6 159.361 140.643
Adiantamento a Empregados  6 17.054 33.512

CRÉDITO PROCESSOS LOCATÍCIOS 0,0 1.034.235
Crédito Cobrança Judicial  7 0,0 1034.235

DESPESAS A APROPRIAR  143.095 132.667
Despesas Antecipadas  143.095 132.667

NÃO CIRCULANTE  31.014.275 31.001.681

IMOBILIZADO  8 30.750.686 30.738.092
Bens Móveis - Sede Social  1.873.948 1.861.354
Bens Imóveis  28.055.780 28.055.780
Bens Móveis - Sede Campestre   25.424 25.424
Projeto 130 anos  795.534 795.534

INTANGÍVEL  263.589 263.589
Softwares  91.449 91.449
Marcas e Patentes  29.677 29.677
Portal Clube de Engenharia   142.463 142.463

TOTAL DO ATIVO  32.657.992 34.582.010

BALANÇO PATRIMONIAL / PASSIVO

 NE 2017 2016
PASSIVO CIRCULANTE  1.131.507 1.118.844
Fornecedores  9 174.164 196.615
Obrigações Fiscais e Sociais 10 56.985 56.340
Outras Obrigações 11 559.935 575.586
Provisão P/Contingências Fiscais – ITR  150.701 70.820
Provisão de Férias  135.400 116.853
Provisão de 13º Salário  54.322 59.870
Provisão p/ Passivos Contingentes  12 -0- 40760

NÃO CIRCULANTE  31.526.485 33.463.166

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  0,00 42.000
Provisão p/ Passivos Contingentes  12 0,00 42.000

PATRIMÔNIO SOCIAL  13 31.526.485 33.421.166
Superavit/Déficit do Exercício  14  (375.690) 555.923
Superávit/ Déficit Acumulado  15  7.402.534  6.846.611
Ajustes de Exercícios Anteriores   16  (1.518.991) -0-
Reservas   26.018.632 26.018.632

TOTAL DO PASSIVO  32.657.992 34.582.010

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
  2017  2016
RECEITAS OPERACIONAIS  4.659.600 5.347.860

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   714.581 609.775
Contribuições de Sócios  492.273 322.458
Serviços de Atendimento ao Associado  216.928 269.647
Atividades Sede Campestre   5.380 17.670

RENDAS PATRIMONIAIS  3.943.990 4.677.056
Alugueis de Imóveis  3.305.372 3.750.273
Receitas Financeiras  91.518 416.478
Outras Receitas  547.100 510.305

RENDAS EXTRAORDINÁRIAS   1.029 61.029
Outras Receitas  1.029 61.029 

DESPESAS  OPERACIONAIS  (5.035.290) (4.791.937)
Pessoal e Encargos Sociais  (1.863.626) (1.691.317) 
Material de Consumo  (103.396) (145.650) 
Despesas c/Prestação de Serviços  (1.137.414) (1.207.445) 
Despesas Tributárias e Jurídicas                                (73.748) 
(67.360) 
Outras Despesas Administrativas  (371.154) (333.108) 
Despesas - Sede Campestre  (136.980) (235.904) 
Serviços de Atendimento ao Associado  (119.620) (175.753) 
Despesas Prediais  (1.196.989) (909.449) 
Despesas Financeiras  (32.363) (25.951) 

RESULTADO DO EXERCÍCIO  (375.690) 555.923 

( valores expressos em reais )

Em dezembro de 2017, a Diretoria de 
Atividades Culturais promoveu o primeiro 
Café Literário do Clube, no dia 6, reunindo 
pesquisadores para debater o futuro do trabalho 
e do desenvolvimento industrial brasileiro. 
Participaram os pesquisadores Jano Moreira 
de Souza, Yuri Lima e Eduardo Barbosa, do 
Laboratório do Futuro (Coppe/UFRJ), além de 
Adilson de Oliveira, professor do Instituto de 
Economia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). No encontro, os tecnologistas 
Eduardo Barbosa e Yuri Lima, do Laboratório 
do Futuro (Coppe/UFRJ), apresentaram as 
perspectivas para o mundo do trabalho e 
especificamente para o campo da engenharia 
com o estudo “Trabalhando em 2050”. A Política 
de Conteúdo Local (PCL), tema central para 

O futuro em debate no Café Literário
debater o desenvolvimento do país através da 
indústria petrolífera, foi abordada pelo professor 
Adilson de Oliveira, que traçou um histórico 
dos critérios adotados ao longo dos anos na área 
do petróleo. A atual PCL divide a exigência de 
conteúdo local em diferentes porcentagens para 
os diferentes “módulos” do empreendimento. Na 
visão do professor, a exigência decresceu. Sua 
crítica é ao fato de não ficar claro quanto do que 
é comprado no Brasil realmente tem engenharia 
brasileira. Oliveira também criticou que a PCL 
tenha sido desenhada sem qualquer diálogo com 
a política industrial do país, fundamental para 
um desenvolvimento nacional integrado. Para 
ele, a PCL só tem efeito prático se estimula a 
engenharia e a inovação tecnológica.  
Leia mais: bit.ly/cafe_literario

www.clubedeengenharia.org.br
http://bit.ly/livro_pdca
http://bit.ly/cafe_literario
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Na memória recente, o primeiro 
grande encontro de estudantes 
das engenharias do estado; visitas 
técnicas a usinas nucleares e 
hidrelétrica, CEDAE e à Coppe 
(Maglev); numerosas palestras 
de conselheiros do Clube nas 
universidades e, entre muitas outras 
atividades, Grupo de Foguetes do 
Rio de Janeiro conquista pódio em 
encontro nacional. Nas expectativas 
para 2018, otimização das atividades 
e maior participação no dia a dia 
do Clube, com prioridade para as 
Divisões Técnicas Especializadas 
(DTEs).

Uma das certezas da Secretaria de 
Apoio ao Estudante de Engenharia 
(SAE) para 2018 é a realização 
do Encontro Fluminense de 
Estudantes de Engenharia. Os 
organizadores do evento piloto, 
que atraiu 220 participantes, já 
começam a preparar o próximo, com 
uma antecedência maior do que em 
2017, para avançar na qualidade 
no conteúdo e na estrutura. Novas 
ideias de metodologia e operação 
surgem a cada reunião dos 
principais representantes da SAE 
nas universidades.

Um mar de conhecimento
Outro plano da Secretaria para 
2018 é estreitar o contato com a 
sede social do Clube, inserindo 
mais os estudantes nas atividades da 
entidade para criar mais afinidade. 
“Os estudantes só descobrem 

SAE 

Perspectivas de mergulho nas Divisões Técnicas

mesmo o que é o Clube no dia em 
que pisam aqui”, afirmou Tatiana 
Ferreira, recém-formada em 
Engenharia Civil pela Faculdade do 
Rio de Janeiro (FRJ) e representante 
da SAE na instituição. Também está 
entre os planos da SAE intensificar 
a promoção da Secretaria dentro das 
universidades. “É importante que 
os estudantes saibam que o Clube 
existe e o mar de conhecimento 
oferecido, que muitos nem sabem 
onde buscar. E para os que estão 
saindo da universidade é o momento 
de ingressar nas Divisões Técnicas”, 
comentou Tatiana. 

Para o conselheiro Stelberto Soares, 
coordenador da SAE, a inserção dos 
estudantes nas Divisões Técnicas 
Especializadas (DTEs) é o ponto 
fundamental e deve ser feita de 
forma estratégica. Em reunião 
no dia 8 de dezembro de 2017, 
os membros da SAE debateram 
o assunto e se comprometeram 
a estudar metodologias para 
identificar as divisões mais 
estratégicas para uma atuação 
eficiente. “A divisão técnica precisa 
ter mais dinâmica para que nelas 
vocês possam influir”, afirmou o 
coordenador. Na opinião de Lucas 
Getirana, graduando de Engenharia 
Ambiental na Universidade Federal 
Fluminense (UFF), um caminho 
possível é que as DTEs tenham 
reuniões temáticas previamente 
divulgadas para atrair os estudantes 
interessados. A atuação de cada 
estudante na respectiva DTE será 
acompanhada pelo grupo geral da 
SAE para avaliação do resultado. 

Outra ideia apresentada em reunião 
por Lucas Getirana é a de uma ação 

de fomento direcionada a startup 
e desenvolvimento tecnológico, 
estimulando os estudantes a criarem 
projetos originais de impacto na 
engenharia brasileira. 

Em relação às visitas técnicas, o 
objetivo do grupo é estimular as 
visitas para universidades com 
campus mais distante do centro do 
Rio de Janeiro, de onde costumam 
sair os ônibus. Houve uma primeira 
experiência de sucesso, na qual 
estudantes do CEFET de Macaé 
utilizaram ônibus próprio para 
visitar a Central Nuclear em Angra 
dos Reis, sem precisar fazer o 
deslocamento dos estudantes até 
o Rio de Janeiro. A ideia é que a 
experiência possa ser repetida, por 
exemplo, pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) de Niterói. 

Retrospectiva incentiva 
avanços
O final de 2017 foi marcado pela 
última visita técnica do ano às 
instalações da Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos (CEDAE), 
com a visita de 40 estudantes 
da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) à estação 
de tratamento ETA Guandu e 
à Elevatória do Lameirão, em 
12 de dezembro. Participaram 
graduandos das engenharias 
Civil, Ambiental, Mecânica e 
Elétrica, além de mestrandos em 
Engenharia Ambiental.

Segundo Gustavo Ferreira, 
estudante de Engenharia Civil com 
ênfase em Engenharia Sanitária, 
a visita foi muito proveitosa, em 
especial em relação à qualidade da 
informação, com verdadeiras aulas 

teóricas e práticas. A equipe da 
CEDAE apresentou a história da 
ETA e as principais informações 
de funcionamento da estação de 
tratamento e de abastecimento 
do Rio de Janeiro, esclarecendo as 
dúvidas dos visitantes. Na prática, 
o grupo conheceu os tanques da 
estação e compreendeu cada etapa 
do tratamento realizado. 

Na Elevatória do Lameirão, os 
estudantes da UERJ tiveram a 
oportunidade de ver de perto o 
processo de bombeamento da 
água captada em Nova Iguaçu, na 
ETA Guandu, para chegar tratada 
na Gávea por um túnel de 32 
quilômetros. “Foi impactante ver 
o sistema de bombas, a operação 
e a quantidade de água que leva 
para abastecimento, sendo um 
projeto da década de 60, que para 
a época certamente foi muito 
surpreendente, além de ser a maior 
elevatória subterrânea de água 
tratada do mundo”, comemorou 
Gustavo. 

Academicamente, estações de 
tratamento não eram novidade para 
Gustavo Ferreira: na universidade 
os estudantes compreendem o 
processo e até fazem projetos de 
estações de tratamento. Mas é na 
visita, com a real dimensão do 
empreendimento, que tudo se torna 
mais realista: “Na visita é possível 
visualizar aquilo que já foi visto 
em sala de aula, e até começar a 
pensar como os processos poderiam 
melhorar. A união da sala de aula 
com a prática tem esse lado bom 
de gerar mais ideias e melhorar o 
aprendizado”, afirmou. 

Após fechar 2017 com importantes conquistas, a Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia (SAE) se prepara 
para 2018. 
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A Secretaria de Estado de 
Transportes (Setrans) do Rio 
de Janeiro conta com um novo 
instrumento de ordenação da 
política de transportes: o Conselho 
Estadual de Transporte e Logística 
(CETL). Os objetivos do 
CETL foram apresentados pelo 
subsecretário da Setrans, Delmo 
Pinho, em palestra no Clube de 

Mobilidade urbana: sociedade discute os  
novos caminhos de representação
Engenharia, em 14 de dezembro 
de 2017: o órgão se destina a 
fazer propostas de diretrizes e 
políticas públicas para a área, 
sem poder de decisão sobre o que 
o governo estadual realmente 
implementa. A composição do 
Conselho foi caracterizada por 
Delmo Pinho como aberta e, 
entre outras representações, inclui 
órgãos governamentais, agências 
reguladoras e entidades civis dos 
trabalhadores do transporte público. 
Está prevista, ainda, a participação 
de demais interessados, a convite 
do presidente do Conselho, o atual 
secretário de transportes Rodrigo 
Vieira.

A composição do CETL gerou 
grande debate em relação à 
participação efetiva dos usuários, 

verdadeiros interessados, e 
também quanto à importância da 
implementação de um Conselho 
plural com a presença de cidadãos 
com visões diferentes, já que se 
trata de um Conselho consultivo.  
Em resposta às demandas de 
maior representação, Delmo Pinho 
afirmou que o Conselho deve ter 
participação limitada em virtude da 
logística e da operacionalidade das 
reuniões.

Planos para 2018
Durante a palestra, o subsecretário 
ainda compartilhou os objetivos da 
Secretaria Estadual de Transportes 
para 2018. A estratégia da Secretaria 
para o transporte urbano envolve 
diretrizes como fazer melhor 
acompanhamento da oferta e 

As características do CETL foram apresentadas 
pelo subsecretário de transportes Delmo Pinho.
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O filme “Águas da Cidade – A 
construção de um sonho”, com 
a presença da diretora Eunice 
Gutman, foi exibido no Clube de 
Engenharia em 06 de dezembro 
de 2017 e levantou debate entre 
conselheiros e convidados a 
respeito do acesso à água no Rio 
de Janeiro. O evento foi promovido 
pela Divisão Técnica de Recursos 
Hídricos e Saneamento (DRHS) 
e nasceu da parceria do Clube 
com o Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores de Pesquisa e 
Desenvolvimento Agropecuário 
da Embrapa Solos, visando a uma 
participação ativa na organização do 
Fórum Mundial da Água no mês de 
março próximo. 

“Águas da Cidade” provoca debate sobre recursos hídricos
O curta-metragem acompanha 
dois grupos de mulheres: um de 
Copacabana, de uma Organização 
Não Governamental (ONG) que se 
dedica a retirar a sujeira das areias 
da praia, e outro de Vista Alegre, 
onde uma cooperativa de reciclagem 
passou a ter como meta limpar o rio 
da comunidade, o Quitungo. Nos 
dois casos, as personagens falam 
sobre a esperança de um futuro mais 
“limpo e sustentável”. 

No debate posterior à exibição, 
entre os depoimentos, Maria José 
Salles, representando o Fórum 
Alternativo da Água, que será 
realizado simultaneamente ao 
Fórum Mundial da Água, comentou 
as manobras feitas para se fazer 

demanda das viagens; investimento 
com foco nos corredores estruturais; 
restrição progressiva ao transporte 
individual; e atuação com visão 
metropolitana, entre outras ações. 
A Setrans ainda trabalha baseada 
em documentos como o Plano 
Estratégico de Logística e Cargas 
do Rio de Janeiro (PELC), Plano 
Diretor de Transporte Urbano 
(PDTU), Plano Diretor Metroviário 
(PDM) e o Plano Aeroviário do 
Estado do Rio de Janeiro.

O evento foi promovido pela 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT), Divisão Técnica de 
Transporte e Logística (DTRL) 
e Fórum de Mobilidade Urbana. 
Leia mais no Portal do Clube de 
Engenharia:  
bit.ly/politica_transporte

acreditar que a água já chega a 
todos: “A realidade é que um dia a 
água cai em determinado local, e no 
outro, em outro lugar. As pessoas 
têm que estocar água porque sabem 
que não cai todo dia. Nas estatísticas 
aparece apenas que a população é 
abastecida, mas não diz que não é 
todo dia”, questionou.

Ibá dos Santos, chefe da DRHS, 
relatou a situação de risco da água 
doce presente no Brasil, com cerca 
de 16% de toda a água doce do 
mundo. “O Aquífero Guarani e 
o Aquífero Alter do Chão são 
enormes reservas e sabemos que 
empresas estão muito interessadas 
em chegar até eles. A água é 
o petróleo do século XXI. Em 

algumas regiões do mundo, é 
preciso andar muito para chegar até 
uma fonte de água doce. Imagine 
a cobiça internacional pela água 
brasileira”, alertou.  Leia mais no 
Portal do Clube de Engenharia:  
bit.ly/debate_agua

Dia mundial da água, 22 de março
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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

A boa notícia foi tema da palestra 
“Energia solar: novos desafios e 
oportunidades para engenheiros”, 
do engenheiro eletricista e consultor 
Vinícius Ayrão, em 19 de dezembro, 
no Clube de Engenharia, com a 
constatação do palestrante de que 
a energia solar fotovoltaica vem 
se tornando um mercado cada vez 
mais favorável aos profissionais da 
engenharia. 

O crescimento da geração 
distribuída, na qual os consumidores 
podem gerar energia em suas 
propriedades e injetar na rede 
da concessionária, obtendo 
créditos na conta, fará com que se 
torne cada vez mais necessária a 
atuação massiva dos engenheiros 
especializados. 

Segundo Vinícius Ayrão, 
engenheiros da área elétrica 
especializados em fotovoltaica 
representam o diferencial para as 
novas demandas. As numerosas 
empresas que se desenvolveram 
na área nos últimos anos, desde 
que a geração distribuída se 
tornou possível, na visão de Ayrão, 
apresentam falhas, caracterizadas 
como empresas com baixa 
maturidade e pouco conhecimento 
de instalações elétricas. 

Energia solar fotovoltaica: 
oportunidade para engenheiros

Em uma obra de engenharia civil 
o ideal é que o tempo e os recursos 
sejam otimizados, e nesse sentido 
os responsáveis pelo projeto contam 
com técnicas de planejamento 
e métodos para determinar a 
estimativa do custo de produção. 
Esse foi o tema, em 8 de dezembro 
de 2017, da palestra “Rotinas de 
orçamentos e planejamentos de 
obras civis”, de Daniel Antunes, 
engenheiro civil pós-graduado em 
Gestão.

Anterior ao orçamento e a qualquer 
ação prática da obra é fundamental 
o planejamento, que permite uma 
visão em escala macro do projeto, 
com parâmetros e metas para 
que tudo funcione corretamente 
em relação ao cronograma. O 
planejamento também possibilita a 
otimização da alocação de recursos, 

Otimização de obras civis com 
planejamento e orçamento

evitando problemas no orçamento. 
Segundo Daniel Antunes, é uma 
estratégia que exige tempo e 
recursos, mas tem retorno ao evitar 
imprevistos e falhas na execução da 
obra. Mas tão importante quanto 
o planejamento é fundamental o 
orçamento na preparação da obra. 
Trata-se do gerenciamento dos 
custos. No orçamento, é preciso ter 
em mente a existência dos custos 
e dos impostos e adicionar o fator 
lucro. Para Daniel Antunes, um dos 
principais obstáculos ao orçamento 
eficiente é a pressão comercial em 
detrimento da área técnica: com 
valores contingenciados, a qualidade 
do empreendimento pode estar 
comprometida.

 O evento foi promovido pela 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT), Divisão Técnica de 
Engenharia Econômica (DEC) 
e Divisão Técnica de Ciência 
e Tecnologia (DCTEC), com 
apoio da Associação Brasileira 
de Engenheiras e Arquitetas 
núcleo Rio de Janeiro (ABEA-
RJ) e Associação Brasileira de 
Engenheiros Civis (ABENC-RJ). 
Saiba mais no Portal do Clube de 
Engenharia:  
bit.ly/planejamento_obras

Daniel Antunes (à esquerda) com o presidente 
da ABENC, Ivan Ribeiro da Conceição.

Com a adoção crescente da 
minigeração distribuída - com 
potência instalada entre 100kW 
e 1MW - por condomínios, 
grandes propriedades e conjuntos 
de empresas, a adaptação da 
central geradora deve ser feita por 
especialistas no assunto. Profissionais 
qualificados também se fazem 
necessários em sistemas fotovoltaicos 
já instalados. Ayrão ainda 
acrescentou que o setor de energia 
solar hoje se faz muito propício para 
os profissionais do município e do 
estado do Rio de Janeiro: é o quarto 
estado brasileiro com mais ligações 
fotovoltaicas, e grande parte está na 
capital. 

Na prática, é um retrato positivo 
do movimento nacional. Dados 
apresentados pelo consultor 
confirmam o crescimento vertiginoso 
do mercado de energia solar: de 
2016 para 2017, cresceu 73%. O 
ano de 2017 registrou 10.468 novas 
conexões de geração distribuída 
fotovoltaica no estado.O evento 
foi promovido pela Diretoria de 
Atividades Técnicas (DAT) e pelas 
divisões técnicas de Engenharia de 
Segurança (DSG) e Engenharia do 
Ambiente (DEA). Saiba mais no 
Portal do Clube de Engenharia:  
bit.ly/geracao_distribuida

https://bit.ly/planejamento_obras
https://goo.gl/U6U85R
http://bit.ly/geracao_distribuida
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SISTEMA CONFEA/CREA

Para a engenharia nacional, 2018 
começa com um cenário de 
mudanças a partir das eleições do 
sistema Confea/Crea. Após o pleito, 
que ocorreu em 15 de dezembro, 
em âmbito nacional assume a 
presidência do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea) 
o paranaense Joel Krüger, com as 
propostas, entre outras, de “atuar 
com equidade, harmonia e respeito 
no relacionamento com os Creas; 
defender a soberania, o capital 
tecnológico e as empresas nacionais, 
posicionando publicamente o 
entendimento do Confea em relação 
a temas nacionais e internacionais 
que envolvem as engenharias, a 
agronomia, as geociências e as 
profissões tecnológicas e técnicas”. 

Graduado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Paraná, 
especialista em Gestão Técnica 
do Meio Urbano pelo convênio 
Université de Technologie de 
Compiegne (França) e Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR), Joel Krüger foi 

Expectativa de mudanças para profissionais e empresas
presidente do Crea-PR, em 
mandatos consecutivos desde 2012. 
Tomou posse no Confea em 16 de 
janeiro, com a perspectiva de uma 
gestão que respeite e fortaleça as 
ações do Plenário e das Comissões 
Regimentais do Confea, fomentando 
o alinhamento dos normativos legais 
às expectativas e necessidades das 
profissões e dos profissionais”.  

Foco nas ações
No Rio de Janeiro, a presidência do 
Crea-RJ foi confiada ao Engenheiro 
Eletricista e de Segurança do 
Trabalho Luiz Antonio Cosenza, 
conselheiro do Clube de 
Engenharia, que assume com a 
determinação de “lutar de forma 
incansável pelos profissionais e pelas 
empresas nacionais”. 

Cosenza foi presidente da 
Companhia Estadual de Engenharia 
de Transporte e Logística – Central; 
diretor da Companhia Fluminense 
de Trens Urbanos – Flumitrens; 
e ocupou, entre outros cargos, 
a diretoria de planejamento e a 
diretoria técnica da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos – 
CBTU, empresa vinculada ao 
Ministério das Cidades. Tem 
histórico reconhecido junto às 
entidades de classe. 

Cosenza assume com planos de 
reformulação e de reconquista 
dos profissionais do sistema. 
“O profissional olha o Crea-
RJ somente como um órgão 
fiscalizador, arrecadador. Para que 

isso mude é preciso fazer campanha 
mostrando a importância do Crea 
para o profissional. E temos que 
dar o primeiro passo. Mostrar 
as mudanças em andamento. O 
conceito precisa ser diferente 
daquele já tentado: nós não devemos 
tentar aproximar o profissional ao 
Crea, e sim aproximar o Crea do 
profissional”, destaca Cosenza.

Também no Rio, o Engenheiro 
Eletricista Luiz Felipe Pupe de 
Miranda foi eleito Diretor Geral 
da Mútua/Caixa de Assistência dos 
Profissionais do CREA. Segundo 
ele, a vitória veio graças ao apoio de 
grandes instituições que confiaram 
no seu trabalho. “Tivemos o apoio 
de três importantes entidades: 
Clube de Engenharia, Seaerj e 
Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Rio de Janeiro, que foram 
fundamentais para essa vitória, que 
é nossa”, destacou. Pupe avalia que, 

tem um trabalho social importante, 
principalmente na situação atual da 
engenharia, com muitas demandas 
dos profissionais”, finalizou. 

Momento crítico
A reversão do estado atual da 
engenharia nacional é pauta 
prioritária dos três dirigentes. Em 
ano eleitoral com futuro ainda 
incerto e em meio a uma crise que 
abala toda a sociedade, mas que 
tem efeito especialmente severo 
na engenharia nacional, a luta 
exige união de forças. “É um ano 
complicado, mas nós vamos trabalhar 
nessa direção. Temos que reverter 
de alguma maneira essa situação de 
desmonte da  engenharia brasileira. 
A engenharia pública, que carrega 
esse país há muitos anos, vem sendo 
terceirizada”, lamenta Pupe.

Cosenza destaca a importância 
em se contextualizar o que vem 
acontecendo e tomar medidas 
imediatas. “Não está em debate se 
devem ou não ser punidos aqueles 
que praticaram crimes. O que 
ocorreu é que o judiciário extrapolou 
e acabou destruindo as empresas 
de engenharia que garantiam a 
mão de obra e os empregos de 
muitos no país”. O desemprego 
e as dificuldades que costumam 
vir a reboque também foram 
destacados pelo presidente. “Temos 
45 mil engenheiros desempregados. 
Precisamos retomar essa discussão, 
com um posicionamento claro 
contra o desmonte da engenharia”.

mais do que nunca, em meio a uma 
crise, o papel da Mútua é claro e 
deve ser reforçado. “A Mútua está 
à disposição de toda a classe. Ela 
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Joel Krüger assume a presidência do Confea.

Para o Crea-RJ foi eleito Luiz Cosenza. 
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