
Clube de Engenharia
JORNAL DO ANO LIV - NO 594 - RIO DE JANEIRO - SETEMBRO DE 2018

Lançamento: 
Um Projeto 
para o Brasil 

Documento é fruto de painéis sobre 
grandes temas nacionais e apresenta 
propostas concretas para o debate em 
tempo de eleições. 

páginas 6 e 7 página 12

POLÍTICAS PÚBLICAS

Indústria 4.0 e 
desenvolvimento 

Crescimento econômico, 
industrialização, automação e 
objetivos sociais em pauta.

Desafios de escala, 
logística e prazo

Obra durou mais de sete 
anos e empresas enfrentaram 
diversos obstáculos.8

Pedro Celestino é reeleito para a 
presidência do Clube de Engenharia 
e toma posse com diretores, novos 
conselheiros, e demais eleitos.
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Eleitos tomam 
posse em 
Assembleia
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A história brasileira está em chamas
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Labaredas consomem o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, na noite de 2 de setembro de 2018: perda irreparável para a cultura mundial páginas 3 a 5

A memória nacional está virando cinzas. Em 
menos de uma década o fogo destruiu, em 
São Paulo, o Teatro de Cultura Artística, o 
Instituto Butantan, o memorial da América 
Latina, a Cinemateca Brasileira e o Museu 
da Língua Portuguesa. No Rio de Janeiro, o 
mesmo aconteceu com o Palácio Universitário 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a 
Faculdade de Letras da UFRJ, o Laboratório do 
Centro de Ciências e Saúde e, em 2 de setembro 
último, o Museu Nacional. O país e o mundo 
se vestiram de luto, impotentes com a perda 
irrecuperável do maior museu de história natural 
da América Latina e o maior acervo do País. 
A solução do governo brasileiro para a gestão 
dos museus foi a privatização. Transformou 
o Instituto Brasileiro de Museus em Agência 
Brasileira de Museus e estabeleceu o marco 
regulatório para a captação de recursos privados.

DEBATE BELO MONTE

O PAÍS ELEIÇÕES
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Clube de Engenharia
Fundado em 24 de dezembro de 1880

O Clube de Engenharia, fiel ao seu compromisso histórico com a 
democracia, encara as disputas eleitorais nas quais se exerce a soberania 
popular, como fonte legitimadora dos desejos da sociedade. Em particular, 
a escolha do Presidente da República define os rumos do país.

Diferentes caminhos são propostos; vence quem tem mais votos. Assim, 
moldamos a nossa convivência, em busca de um futuro melhor.

Não podemos, entretanto, transigir com quem não tem compromisso com 
a democracia. Hoje, apenas a realização de eleições não garante a defesa do 
estado democrático de direito e o fortalecimento da democracia. 

O que pode assegurar tais objetivos é o voto em candidatos que, pelo seu 
passado, suas convicções e manifestações inequívocas e transparentes, 
também buscam esse futuro para o Brasil. 

Assim sendo, conclamamos a sociedade, e os engenheiros em particular, a 
exercerem o direito de voto, escolhendo candidatos comprometidos com 
a democracia. 

 

A Diretoria

Civilização ou Barbárie

www.clubedeengenharia.org.br
mailto:comunicacao@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br
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Incêndio do Museu Nacional é fruto 
do descaso do poder público 

A tragédia vinha sendo anunciada 
com fatos que confirmam o descaso 
nacional com a ciência e a cultura. 
Sem registrar casos considerados 
menos graves, é importante resgatar 
nossa história recente. Em 2008 o 
Teatro de Cultura Artística, no cen-
tro de São Paulo, um dos mais tradi-
cionais do estado, foi destruído pelo 
fogo. Em 2010 um incêndio atingiu 
o Instituto Butantan, na zona oeste 
de São Paulo, destruindo um dos 
principais acervos de cobras, ara-
nhas e escorpiões para pesquisas do 
mundo e o maior do Brasil. Mais de 
70 mil espécies conservadas foram 
queimadas. Em 2011  parte do Pa-
lácio Universitário da Universidade 

As labaredas que consumiram 
o interior do Museu Nacional, 
no Rio de Janeiro, na noite de 
domingo 2 de setembro, levaram 
consigo 200 anos da mais antiga 
instituição científica do Brasil 
e mergulharam o país no luto 
pela cultura. Ainda de dimensão 
desconhecida, a destruição do 
acervo público de 20 milhões 
de itens chocou e foi notícia em 
todo o mundo. Entre os tesouros 
perdidos estão o fóssil com mais 
de 11 mil anos de Luzia, a mais 
antiga brasileira já descoberta, 
múmias egípcias e de povos 
americanos com mais de 4.000 
anos de idade e enorme acervo 
paleontológico, antropológico 
e documental. Era o maior 
acervo do País e o maior museu 
de história natural da América 
Latina. 

Federal do Rio de Janeiro, desabou, 
destruindo a capela São Pedro de 
Alcântara, de 1850, tombada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN). Em 
2012 foi a Faculdade de Letras da 
UFRJ. Em 2013 o Memorial da 
América Latina em São Paulo. Em 
2014 o Laboratório do Centro de 
Ciências e Saúde no Rio. Em 2015 
o Museu da Língua Portuguesa. 
Em 2016 um incêndio no galpão da 
Cinemateca Brasileira, em São Pau-
lo, destruiu rolos e rolos de filmes, 
consumindo 500 obras originais. 
Em 2 de setembro de 2018 o Museu 
Nacional virou cinzas.

Denúncias e gritos de 
socorro
Há anos funcionários e visitantes 
denunciavam problemas estruturais 
no prédio histórico do Museu Na-
cional, como infestações por insetos, 
goteiras e fiação elétrica sem manu-
tenção. Em 2004, após visita ao lo-
cal, o engenheiro e então secretário 
de Energia, Indústria Naval e Pe-

tróleo do Estado do Rio de Janeiro, 
Wagner Victer, chegou a alertar: “O 
museu vai pegar fogo. São fiações 
expostas, mal conservadas, alas com 
infiltrações, uma situação de total 
irresponsabilidade com o patrimô-
nio histórico”, disse Victer à época. 
Em 2017 o museu interditou uma 
das suas maiores salas por conta de 
um ataque de cupins, só resolvido 
depois que uma campanha de finan-
ciamento coletivo arrecadou 58 mil 
reais para pagar a dedetização.

Devido a cortes no orçamento de 
custeio e investimentos, desde 2014 
a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), responsável pelo 
museu, não repassa integralmente 
os recursos necessários à manuten-
ção do local. Em agosto deste ano, 
o reitor da UFRJ, Roberto Leher, 
publicou artigo no Jornal do Brasil 
denunciando as reduções sistemáti-
cas no orçamento. “Em 2015 as ver-
bas da União autorizadas pela Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LOA) 
foram de R$ 341 milhões para o 
custeio e investimentos, sendo que 
R$ 53 milhões foram contingen-

ciados. Em 2018, o orçamento da 
União está reduzido para R$ 282 
milhões. E novos cortes estão sendo 
anunciados”, afirmou o reitor, lem-
brando que, com a situação, prédios 
novos estavam com construção in-
terrompida e prédios antigos, sem a 
manutenção adequada.

O Museu Nacional foi atingido em 
cheio pela redução orçamentária. No 
ano passado foram repassados ape-
nas 346 mil reais dos cerca de 530 
mil reais necessários para sua manu-
tenção. Em 2018, no acumulado até 
abril, foram apenas 54 mil reais — o 
que significa que, se fosse mantido o 
ritmo do orçamento, o ano termina-
ria com só 162 mil reais repassados 
para a manutenção.

Em maio deste ano, quando o mu-
seu completou 200 anos, nenhum 
ministro de Estado esteve presente 
na comemoração. O diretor da ins-
tituição, Alexander Kellner, afirmou 
à imprensa que seriam necessários 
300 milhões de reais, investidos ao 
longo de 20 anos, para que o prédio 
fosse completamente reformado a 
ponto de garantir a segurança dos 
visitantes e das peças do acervo. Em 
junho, o BNDES chegou a assinar 
contrato de financiamento de 21,7 
milhões de reais para restauração do 
local, incluindo prevenção contra 
o incêndio, mas o dinheiro só seria 
liberado em outubro. 

E, apesar de estrangulado pelo 
descaso, o Museu Nacional teve, 
em 2017, um aumento de 60% no 
número de visitantes — 192 mil 
pessoas — com relação ao ano an-
terior. Era também uma das mais 
importantes instituições de pesquisa 
do país, sede de Programas de Pós-
-Graduação como o de Antropolo-
gia Social, referência internacional.
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Bombeiros tentam recuperar o pouco que sobrou do acervo de 200 anos da mais antiga instituição 
científica do Brasil.
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Política cultural em jogo
Em 2003, o governo federal lançou 
a Política Nacional de Museus, 
base para diretrizes de preservação 
e desenvolvimento museológico 
nacional. O orçamento para o cam-
po museal chegou a subir 980% 
em uma década, passando de 20 
milhões de reais em 2001 para 
216 milhões de reais em 2011. Os 
dados são de um relatório de 2012 
do Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram), autarquia federal criada 
em 2009 e ligada ao Ministério 
da Cultura. Apesar de o Museu 
Nacional não estar sob tutela do 
Ibram, o órgão é responsável por 
administrar diretamente 30 museus, 
sendo fundamental na execução das 
políticas públicas na área.

Os cortes orçamentários dos últi-
mos anos também têm atingido em 
cheio o Ibram. Em 2017, de acordo 
com o relatório Painel de Indica-
dores Gerenciais, divulgado em 
janeiro deste ano, a dotação orça-
mentária do órgão foi da ordem de 
163,6 milhões de reais. Já o Relató-
rio de Gestão de 2017 aponta que, 
para além dos cortes de recursos, a 
administração museológica brasi-
leira carece de pessoal, uma vez que 
a maior parte dos funcionários tem 
mais de 50 anos e está próxima de 
se aposentar.

Com a PEC dos Gastos, aprovada 
pelo governo federal no ano passado, 
a situação, já considerada dramática, 
tende a piorar. O congelamento, 
por 20 anos, do crescimento dos 
investimentos públicos, inclusive em 
Educação, Cultura, Ciência e Tec-
nologia, deve estrangular ainda mais 
o montante destinado não apenas 
aos museus, mas às universidades 
públicas e institutos de pesquisa. 
Segundo o site da campanha Co-
nhecimento Sem Cortes, criada por 
diferentes organizações da sociedade 
civil ligadas à educação, incluindo a 
Sociedade Brasileira para o Progres-

so da Ciência (SBPC), desde 2015 o 
governo federal já cortou mais de 16 
bilhões de reais do orçamento das 
universidades públicas e da Ciência 
e Tecnologia. 

E a análise dos programas de go-
verno dos candidatos à Presidência 
nas eleições de 2018 mostra que a 
preservação do patrimônio histórico 
nacional está longe de ser uma prio-
ridade. Segundo a Lupa, agência de 
checagem de fatos, só dois dos 13 
candidatos falam em políticas espe-
cíficas para a proteção de museus. 
Outros sete trazem propostas para 
a cultura, mas sem especificar os 
museus, e quatro sequer citam a área 
em suas propostas. 

Definindo papéis
Para evitar que novas tragédias 
como a do Museu Nacional se re-
pitam torna-se urgente pensar em 
formas de garantir, no mínimo, a 
manutenção adequada de prédios 
históricos, muitos deles tombados 
pelo Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (IPHAN). 
Entre os caminhos percorridos estão 
definições claras sobre as atribuições 
do Ministério da Educação (MEC) 
e da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (URFJ) nas ações emergen-
ciais de restauração do patrimônio 
e do acervo, além da preservação 
do Museu Nacional, que foram 
detalhadas em portaria publicada 
na seção 1, do Diário Oficial da 
União de 28 de setembro último. 
Caberá ao Ministério da Educação 
a responsabilidade por contratações 
e prestação de apoio técnico e finan-
ceiro para as obras emergenciais no 
museu e à UFRJ a supervisão dos 
trabalhos e a definição, em parceria 
com a direção do Museu Nacional, 
sobre a curadoria do acervo que está 
no prédio, assim como o que será 
doado ou cedido à instituição.

Entre as atribuições específicas, 
o MEC deverá coordenar e ar-
ticular o trabalho com os órgãos 
e as entidades públicos e priva-
dos interessados em atuar, direta 
ou indiretamente, nas ações de 
preservação e restauração do pa-
trimônio e do acervo do Museu 
Nacional; contratar diretamente ou 
prestar apoio técnico e financeiro 
às ações emergenciais relativas à 
preservação e restauração do patri-
mônio e do acervo do museu, por 
intermédio da UFRJ e monitorar 
o planejamento e a execução das 
ações emergenciais. Já a UFRJ será 
responsável por elaborar o plane-
jamento técnico-financeiro para a 
execução das ações emergenciais, 
atendidas às diretrizes do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional.
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Pesquisadores e funcionários retiram peças dos 
escombros do Museu Nacional após incêndio. 
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Uma tragédia nacional
03/09/2018

O Clube de Engenharia tem uma longa e ativa trajetória em defesa da 
Democracia, da Soberania e da Engenharia brasileiras. Nessa perspec-
tiva e como organização da sociedade civil sem qualquer vinculação ou 
conotação partidária, mas atento e vigilante vem acompanhando fatos e 
eventos políticos atuais que podem afetar, perversamente, a construção da 
grande Nação Brasileira, protagonista do Século XXI.

A tragédia havida que afetou intensamente as atividades e a própria 
existência do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, tem muito a 
ver com esta entidade. A História de nosso país e da população que o ha-
bita em seus aspectos políticos, culturais e científicos, consubstanciada no 
precioso acervo que lá existia, constitui o fundamento dos três eixos que 
sustentam a nossa trajetória de lutas.

Em quaisquer circunstâncias, os reveses eventuais que afetam, simbólica 
e fisicamente, as instituições e a sociedade, não constituem eventos defi-
nitivos. A resistência, o empenho, a dedicação, a criatividade e o estudo 
– atributos naturais do ser humano e de suas organizações – certamente 
permitirão recuperar as perdas que acabamos de sofrer. É indispensável, 
no entanto, corrigir erros cometidos, prover os recursos financeiros neces-
sários e administrar com proficiência. O governo e as instituições públicas 
precisam, cada qual, desempenhar o seu papel com tais atributos.

O Clube de Engenharia, com as atitudes acima referidas coloca-se à dis-
posição para contribuir como seja possível e requerido. Conclama os pro-
fissionais de Engenharia e Arquitetura, seus associados ou não, a parti-
ciparem dessa cruzada, ao tempo em que prossigam na luta em defesa da 
democracia e por um desenvolvimento econômico soberano, sustentável e 
socialmente inclusivo.

Clube de Engenharia
A Diretoria

Museu Nacional foi devastado pela falta de manutenção
Brasília, 03/09/2018
Falta de manutenção e cuidados básicos com as normas de engenharia provocam 
tragédias. Comprovam isso exemplos recentes de incêndios que atingiram o Mu-
seu da Língua Portuguesa, o edifício Wilton Paes de Almeida e o que destruiu 
ontem (2/9) o Museu Nacional. Em todos os casos, queima-se parte de nossa 
história e, dessa vez, de outros povos.
O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e o Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) veem esse incêndio 
como mais um patrimônio da humanidade que foi vítima do abandono e do 
descaso de sucessivos governos, que agora devem apontar o dedo no seu antecessor 
e vice-versa. Mas fica fácil perceber o abandono do local quando a imprensa re-
gistrou ontem que o último presidente da República a visitar o Museu Nacional 
foi Juscelino Kubistchek de Oliveira (1956-1961).
Também foi vítima da nossa burocracia, sempre lenta na liberação de verbas 
para a conservação da cultura brasileira. Desde 2015, o órgão pleiteava recursos 
junto ao BNDES, que só seriam liberados após o período eleitoral.
Mas para nós do Confea e do Crea-RJ, a principal causa desse desastre foi a falta 
de manutenção predial e do cumprimento de normas básicas de segurança contra 
incêndios. Sem que essas manutenções sejam realizadas em viadutos, escolas, edi-
fícios públicos ou privados, vamos continuar a ficar lamentando novas tragédias 
que se repetirão com frequência cada vez maior.
O lastimável episódio reflete ainda o desrespeito com diversas normas de segu-
rança e também o descaso com interesse do país em formar bons profissionais. 
Recentemente, portaria do MEC reduziu de 600 para 360 horas a carga horária 
da pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, o que é temerário, 
pois afetará a qualidade da formação de novos profissionais.
Agora, proposta do Conselho Nacional de Educação (CNE) visa reduzir a carga 
obrigatória de todos os cursos de engenharia, alterando a diretriz curricular de 
carga mínima de 3.600 horas, para carga referencial. Ou seja, cumpre quem 
quiser, pois passará a ser uma “referência” e não mais uma obrigatoriedade.
Há pouco, em Maceió, nas Alagoas, reunimos 3.000 profissionais e estudantes, pes-
quisadores, cientistas e professores propondo a Engenharia e a Ética na Reconstrução 
do Brasil em tempos marcados por enormes incertezas e pelo retrocesso generalizado.
Por meio da Carta de Maceió, assinada pelo colegiado das entidades nacionais 
que integram o Sistema Confea/Crea, as lideranças da área tecnológica nacional 
manifestam a “insatisfação cívica de quem repudia o progressivo desmantela-
mento da economia nacional e o agravamento das tensões sociais”. As lideranças 
também se comprometem a não nos omitir, a defender a importância do diálogo 
com os diversos órgãos do governo e outras instituições e mostrar que a Engenha-
ria, a Agronomia e Geociências são alavancas propulsoras do desenvolvimento 
nacional e precisam ser respeitadas e ouvidas.
É preciso que haja união de muitos para promover fiscalizações preventivas in-
tegradas com órgãos federais, estaduais, municipais e distritais, alcançando cons-
truções públicas e privadas. É preciso defender a aplicação da lei de manutenção 
predial e de prevenção de incêndios. É preciso recuperar o Brasil com a consciên-
cia voltada para o bem comum. É preciso parar de chorar sobre as cinzas da nossa 
história e reconstruir esta nação.
Joel Krüger - Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Luiz Antônio Cosenza - Presidente do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Rio de Janeiro

Manifestação pública do Clube de Engenharia, 
do Confea e do Crea-RJ
O incêndio que atingiu o Museu Nacional foi destaque na imprensa nacio-
nal e internacional, identificado em muitos veículos como uma “metáfora” 
da situação atual do país. A dimensão da tragédia impactou o mundo. No 
Brasil, entre os setores que imediatamente se posicionaram, a engenharia 
somou sua voz às inúmeras manifestações das áreas de ciências, educação, 
cultura e tantas outras, inconformadas com a perda de nossa memória e de 
pesquisas irrecuperáveis destruídas pelo fogo. Publicamos a seguir o posi-
cionamento do Clube de Engenharia, do Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia (Confea) e do Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Rio de Janeiro (Crea-RJ).
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UM PROJETO PARA O BRASIL
O Clube de Engenharia e o Comitê 
Fluminense do Projeto Brasil Nação, em 
parceria, apresentam à consideração de 
atores políticos do campo democrático os 
resultados alcançados com a realização 
de quatro eventos, no segundo trimestre 
de 2018, tratando dos temas: Construção 
de um Estado Democrático de Direito, 
Soberania, Desenvolvimento Econômico, 
Direitos Civis e Inclusão Social. O 
objetivo pretendido, até aqui plenamente 
alcançado, é discutir e articular com 
partidos políticos, sindicatos, associações 
e movimentos sociais a possibilidade de 
Um Projeto Para o Brasil. Inspirado no 
Manifesto Projeto Brasil Nação, lançado 
em 2017 com um grande número de 
assinaturas, busca-se formular um Projeto 
que seja em suas grandes linhas, mesmo 
com convergências e divergências, comum 
a todas essas forças. Foram realizados 
os quatro debates sendo, em cada um 
deles, discutido um dos grandes temas 
mencionados. A Síntese aqui apresentada 
agrupa e articula as conclusões dos debates 
havidos e pretende sensibilizar os atores 
sociais e ressaltar a necessidade inadiável 
de haver um projeto estratégico de longo 
prazo para a Nação brasileira. E, nessa 
perspectiva, são apresentadas Propostas 
que poderiam compor Um Projeto Para o 
Brasil.

PROPOSTAS
Tendo em vista discussões havidas nos quatro eventos realizados no segundo trimestre deste 
ano, o Clube de Engenharia e o Comitê Fluminense do Projeto Brasil Nação apresentam à 
consideração da sociedade civil e da sociedade política, especialmente suas lideranças legislati-
vas, as propostas indicadas a seguir.

I – Reafirmar a importância das eleições, diretas e gerais, para a Presidência da República, Go-
vernos Estaduais, Senado, Câmaras Federal e Estaduais, a serem realizadas em outubro de 
2018. 

II – Submeter à soberania popular, mediante a realização imediata de plebiscito ou referendo, 
previstos nos Incisos I e II, do art. 14 da Constituição Federal, e referente ao congelamento 
dos gastos públicos, especialmente os destinados à Saúde e à Educação, por 20 anos, imposto 
pela Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016. 

III – Tomar providências para revogação de: (a) decisões que determinam retrocessos e afetam 
negativamente a Saúde e a Educação públicas; as relações trabalhistas (CLT) e estruturas 
sindicais; a Ciência, Desenvolvimento Tecnológico & Inovação e as atividades culturais; (b) 
medidas que levam ao desmonte da Petrobras como petroleira integrada, e que possam re-
sultar na desnacionalização de suas subsidiárias ou das reservas do Pré-Sal, tal como a Lei nº 
13.335, de 29/11/2016. 

IV – Promover políticas que reduzam as desigualdades sociais, tanto as estruturais, tais como 
de saúde, educação, acesso à Justiça, criação de empregos não precários, valorização salarial, 
tributação mais justa e aprimoramento da mão de obra, como as compensatórias, tais como 
cotas e distribuição de renda.

V – Assegurar o ensino básico público gratuito de qualidade, em horário integral, com a valori-
zação e incentivo à melhor qualificação dos professores, e promover a reflexão e a liberdade de 
expressão no ambiente escolar. 

VI – Manter as universidades públicas gratuitas, garantindo a liberdade de pensamento e expres-
são, e a acadêmica, necessárias à criação de conhecimento e garantindo os meios financeiros 
para sua sobrevivência e aprimoramento.

VII – Prover nos orçamentos da União, os recursos necessários para o desenvolvimento da Ci-
ência, da Tecnologia e da Inovação, e recriar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

VIII – Preservação da soberania sobre nosso território e conservação do patrimônio natural, 
impedindo a alienação de enormes extensões de terra a pessoas físicas ou jurídicas residentes 
e domiciliadas no exterior. 

IX – Retomar as articulações políticas, econômicas, e em demais áreas, com o grupo dos BRICS, 
na UNASUL e no MERCOSUL, bem como buscar estreitamento das relações com o México. 

X – Apoiar integralmente as proposições feitas pela Associação de Engenheiros da Petrobras (AE-
PET) no documento “Soberania e Desenvolvimento: Energia e Petróleo”, de maio de 2018. 
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XI – No campo da geração e transmissão de energia elétrica, preservar a integridade do Sistema 
Interligado Nacional (SIN), não privatizando a Eletrobras, nem suas subsidiárias. 

XII – Exercitar, ao abrigo do que dispõe o artigo 9º e seus parágrafos do Estatuto da EMBRA-
ER, os direitos assegurados à Ação Ordinária de Classe Especial da União (golden share), na 
apreciação pelo Conselho de Administração da empresa do recente acordo negociado com a 
Boeing, para preservar, integralmente e sob o controle soberano do Brasil e dos brasileiros, a 
tecnologia, a fabricação e a comercialização das aeronaves por ela desenvolvidas.

XIII – Regulamentar os artigos 220 e 221 da Constituição Federal, para proporcionar à so-
ciedade brasileira meios de comunicação, ideológica e politicamente plurais, incentivando e 
promovendo a cultura popular e regional, e eliminando os regimes de monopólio e oligopólio 
existentes. 

XIV – Na política econômica, realizar reforma tributária que elimine o caráter regressivo da tri-
butação atual; reduzir as taxas de juros cobradas pelo sistema financeiro; regulamentar a mo-
bilização dos recursos externos destinados à realização de investimentos produtivos no Brasil 
e restringir a movimentação de recursos exclusivamente destinados a aplicações financeiras.

XV – Promover a recuperação da atividade industrial, tanto em setores tradicionais, quanto na-
queles modernos, que incorporam tecnologia de ponta (indústria 4.0), gerando empregos de 
qualidade e produzindo novos materiais, processos, equipamentos e sistemas.

 XVI – Recuperar a capacidade de o Estado atuar como agente estratégico na promoção do 
investimento industrial, seja fomentando ou investindo diretamente quando couber, ou utili-
zando os bancos públicos, especialmente a CEF, o Banco do Brasil e o BNDES. Neste último 
caso, é necessário que o BNDES recupere sua capacidade financeira e condições operacionais 
de atuar como agente de fomento e indutor do desenvolvimento industrial. 

XVII – Os agentes corruptores e os corruptos precisam ser julgados com justiça e observando 
normas e regramentos estabelecidos por nossas leis, mas sem destruir as empresas ou institui-
ções. Elas precisam ser preservadas, pois são organizações portadoras de um enorme acervo 
de tecnologia de ponta e estão, muitas delas, atuando em projetos importantes para o desen-
volvimento brasileiro. No contexto atual, isso se aplica especialmente às empresas brasileiras 
de engenharia. 

XVIII – Formular e implementar uma Reforma Política a curto, a médio e a longo prazos, con-
templando dentre outros objetivos e procedimentos: (a) a constituição e organização de uma 
Democracia Participativa, consagrando a soberania popular na elaboração das políticas e na 
tomada das decisões importantes; (b) a participação dos representantes do povo na composi-
ção dos três Poderes da República deverá favorecer uma distribuição de gênero, etnia e idade 
equilibrada e compatível com as características da população brasileira; (c) a existência de Par-
tidos, ideológica e politicamente plurais com a participação de filiados atuantes na formulação 
de seus programas e na fiscalização de suas atividades públicas e/ou governamentais de que 
participem, bem como nas eleições, em convenção, de seus quadros dirigentes.

Foto 1 - “Estado Democrático de Direito” - Carlos Moura, Roberto 
Amaral, Antonio Carlos Biscaia e Saturnino Braga
Foto 2 - “Soberania Nacional” - Ildeu Moreira, Felipe Coutinho, Francis 
Bogossian, e Samuel Pinheiro Guimarães 
Foto 3 - “Desenvolvimento Inclusivo” - Guilherme Estrella, Raymundo 
de Oliveira, Esther Dweck e Thiago Mitidieri
Foto 4 - “Direitos Civis e Inclusão Social” - Sonia Fleury, Rosiane 
Rodrigues, Agostinho Guerreiro e Cândido Grzybowski
Foto 5- Fechando o ciclo de palestras, lançamento do documento “Um 
Projeto para o Brasil” ,com Luiz Pinguelli Rosa, Ricardo Bielschowsky, 
Antonio José Catto, Pedro Celestino, Ildeu Moreira, Agostinho Guerreiro 
e Sebastião Soares.

Fotos: Fernando Alvim
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Indústria 4.0: estratégia para o desenvolvimento
O mundo vive um momento de transição na 
indústria. A revolução hoje está centrada no 
uso crescente das Tecnologias da Informação 
e Comunicação, principalmente a Internet, 
na automatização das empresas. Discutir 
onde o Brasil pode se localizar nessa transição 
e as implicações sociais dela foram as 
grandes questões do 4º Congresso do Centro 
Internacional Celso Furtado, realizado no 
Clube de Engenharia nos dias 9 e 10 de agosto 
com o tema “Indústria e desenvolvimento: 
a nova onda da indústria 4.0 e o futuro do 
Brasil”. 

Futuro do Brasil
Na abertura, Pedro Celestino, presidente do Clube 
de Engenharia, lembrou que é mais importante do 
que nunca discutir os rumos da industrialização 
para um Brasil que precisa retomar o crescimento: 
“Essa discussão é essencial para resolvermos que 
país queremos. Se é o voltado para fora, expor-
tador de produtos primários, ou se é um Brasil 
industrializado, que possa oferecer ao seu povo a 
perspectiva de um futuro melhor”, disse ele. 

Para o diretor-presidente do Centro Celso Furta-
do e conselheiro do Clube de Engenharia, Rober-
to Saturnino Braga, a Indústria 4.0 deve ser en-
tendida como aliada de um desenvolvimento com 
igualdade social. “Qualidade de desenvolvimento 
significa para nós, de um lado, Ciência, indústria 
avançada, processos de produção mais sofistica-
dos, complexos e inteligentes; de outro lado, ética, 
moral, justiça na distribuição do produto gerado. 
Essas duas vertentes explicam, ao nosso ver, uma 
qualidade importante do processo de desenvolvi-
mento brasileiro”, disse ele, completando: “Não há 
lugar no mundo para todos consumirem como os 
países ricos consomem”. Também participaram da 
abertura o diplomata Samuel Pinheiro Guima-
rães, ex-ministro-chefe da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos do Brasil e presidente do Conselho 
Deliberativo do Centro Celso Furtado, Rosa 
Freire D’Aguiar, membro do conselho, e Marcelo 
Arend, coordenador do evento.

O papel central da Internet e do fluxo de dados 
pessoais na Indústria 4.0 foi um dos temas da 
palestra magna do professor Luciano Coutinho, 

um dos fundadores do Instituto de Economia da 
Unicamp e ex-presidente do BNDES. “São sis-
temas que saberão cada vez mais as preferências 
da sociedade e serão usados para a manipulação e 
controle dessas preferências e interesses. Daí a im-
portância do debate sobre a propriedade de dados 
e a privacidade dos cidadãos”, destacou Coutinho. 
“Uma sociedade urbana, complexa como a brasi-
leira, não poderá melhorar a renda sem indústria, 
sem serviços sofisticados, sem estar engajada num 
processo de transformação em direção a esses pa-
radigmas de maneira muito intensa”, alertou.

Temas em destaque
Participaram convidados professores e pesqui-
sadores de todo o país. João Eduardo de Mo-
raes Pinto Furtado, professor da USP, e Artur 
Henrique Santos, da Fundação Perseu Abramo, 
abordaram o tema “Trabalhadores e a Indústria 
4.0”. Já os professores Antonio Corrêa de Lacerda 
(PUC-SP), Clelio Campolina (UFMG), e Marce-
lo Arend (UFSC) participaram do painel “Diag-
nósticos dos problemas da indústria nacional”. Na 
ocasião, Clelio Campolina defendeu a inclusão so-
cial como meta do desenvolvimento. “É um mito 
continuar pensando que desenvolvimento é cres-
cimento econômico, é industrialização, é progresso 
técnico, é competição, sem que isso seja orientado 
para um objetivo social”, afirmou ele.

As “Perspectivas de desenvolvimento industrial” 
foram tratadas pelos professores Carmen Feijó 
(UFF), e Esther Dweck e José Eduardo Cassiola-
to (UFRJ). “Se conseguirmos pensar uma estraté-

gia onde o objetivo seja redução de desigualdades 
e puxar a indústria para atuar nesse sentido, temos 
chances maiores de ter uma mudança estrutural 
mais intensiva”, lembrou Esther Dweck.

O painel “Vocações do Brasil e a questão indus-
trial”, contou com as palestras dos professores 
André Furtado (Unicamp) e Reinaldo Guimarães 
(UFRJ), além de Marcio Nobre Migon, diretor do 
BNDES, e Paulo Cesar Smith Metri, vice-pre-
sidente do CREA-RJ e conselheiro do Clube de 
Engenharia. 

“Políticas de Inovação para a Indústria 4.0” foi 
o tema de discussão dos professores David Ku-
pfer (UFRJ), Eduardo da Motta Albuquerque 
(UFMG) e de Jorge Saba Arbache Filho, profes-
sor da UnB e secretário de Assuntos Internacio-
nais do Ministério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão, que afirmou: “O que vemos, por 
enquanto, são políticas que visam aumentar o nos-
so uso sobre as novas tecnologias, mas precisamos 
nos tornar gestores e desenvolvedores delas. É o 
que de fato vai fazer diferença no século XXI”.

Encerrando, o embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães traçou as linhas das “Mudanças da 
geopolítica mundial e as estratégias brasileiras”. 
Para ele, o Brasil precisa reforçar seu espaço na 
política internacional como forma de construir 
uma ordem mundial mais justa e equilibrada para 
o desenvolvimento dos países. 

Para assistir às palestras acesse o canal no 
Youtube do Centro Celso Furtado: 
bit.ly/centrocelsofurtado

DEBATE

4°Congresso do Centro Internacional Celso Furtado atraiu 400 pessoas ao Clube de Engenharia para debater a Indústria 4.0 e o futuro do Brasil. 
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Candidatos associados do Clube de Engenharia
ELEIÇÕES 2018

Entidade apartidária, o Clube de Engenharia, acima de legendas e coligações, segue a tradição de apresentar os 
candidatos associados que disputam, em 2018, cargos eletivos nas eleições do Rio de Janeiro. São eles:

Eliomar
Coelho
50000 
Engenheiro, seu 
mandato de de-
putado estadual 
pelo PSOL é refe-
rência na área de 
transportes e nas 
discussões urbanas. 

Presidiu a CPI dos Transportes e o Relatório 
Final é um diagnóstico completo com recomen-
dações objetivas para a melhoria do sistema de 
transportes do Rio de Janeiro. 100% presente na 
Alerj, foi o responsável por ações que afastaram 
e levaram à prisão políticos corruptos. Também 
tem forte atuação em defesa dos servidores pú-
blicos, da educação de qualidade e da cultura 
popular do Rio.

Samuel 
Malafaia
25777  
Engenheiro mecâ-
nico (UERJ), com 
pós-graduação em 
políticas públicas. 
Candidato ao 
quarto mandato 
para deputado 

estadual, pelo DEM, pauta suas ações na melho-
ria da qualidade de vida da população. Apoia as 
questões do funcionalismo público; sempre lutou 
contra a venda da Cedae. Entre outras, é dele a 
Lei nº 4393/04, que obriga a construção civil ao 
reaproveitamento das águas da chuva. Defendeu 
o Plano de cargos e salários de Engenheiros e 
Arquitetos. Participa ativamente dos eventos do 
Clube de Engenharia.

Luiz Paulo 
Corrêa da Rocha 
45678  
Engenheiro civil 
formado na Uni-
versidade Federal 
do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e mestre 
em transporte pela 
Coope. Luiz Paulo 

Corrêa foi vice-governador entre 1995 e 1998, na 
gestão de Marcello Alencar, e atuou na Secretaria 
de Obras, Chefia da Casa Civil e Coordenadoria 
de Infraestrutura. Exerce seu quarto mandato 
como deputado estadual desde 2014. Algumas de 
suas propostas são lutar por serviços públicos de 
qualidade e por respeito aos servidores, e combater 
o aumento abusivo de impostos. É candidato a de-
putado estadual pelo PSDB com o número 45678.

DEPUTADO ESTADUAL

Camilo 
Sequeira
2333  
Sócio remido can-
didato a deputado 
federal pelo Partido 
Popular Socialista 
(PPS). Engenheiro 
eletricista, forma-
do na PUC-Rio, é 

mestre em Engenharia com foco em arquitetura de 
computadores. Atuando no setor de turismo, lançou 
o livro “#MaisTurismoBrasil, ferramenta de análise 
para inovar a gestão em turismo”. Propõe-se a lutar 
no Congresso Nacional por educação, saúde, sanea-
mento básico e pelo turismo como instrumento de 
desenvolvimento econômico e social, priorizando 
micro, pequenos e médios empreendedores.

João Borges 
Pereira
1934   
Engenheiro civil, 
candidato a depu-
tado federal pelo 
partido Podemos. 
Borges Pereira 
formou-se doutor 
em Ciência Política 

e Estratégia Marítima e tem MBA em Gestão 
Internacional. Já atuou como oficial superior e 
comandante de longo curso na Marinha, além de 
ter sido professor universitário. Como candidato, o 
associado se apresenta como porta-voz das Forças 
Armadas, propõe a valorização de professores, en-
genheiros e arquitetos, combate à corrupção e aos 
privilégios de parlamentares delituosos.

Gustavo 
Ferreira 
4010  
Graduando em En-
genharia Civil com 
ênfase em Sanitá-
ria pela UERJ, 27 
anos, é candidato 
pelo PSB. Participa 
como ativista técni-

co e político das questões ambientais e dos proble-
mas sociais, como a falta de saneamento básico na 
região onde vive: Baixada Fluminense, região me-
tropolitana do Rio de Janeiro. Pretende fazer um 
mandato participativo, direcionando os recursos 
das emendas parlamentares para áreas prioritárias. 
Defende a educação como solução para o Brasil. 
Tem orgulho de ter sido aluno da rede pública.

DEPUTADO FEDERAL
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Um olhar para a intermodalidade

Solução ecológica

No dia 1º de agosto, o Clube de En-
genharia abrigou um amplo debate 
sobre mobilidade urbana no Rio de 
Janeiro, com foco na intermodalida-
de. No segundo encontro do “Diá-
logos pelo futuro do Rio de Janeiro”, 
organizado pelo movimento Baía 
Viva, o tema “O papel da intermoda-
lidade na melhoria da mobilidade ur-
bana e no desenvolvimento regional” 
reuniu o professor Marcus Quintella, 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV); 
Marcos Coester, CEO da Aeromóvel 
Brasil; Antônio Pastori, presidente da 
Associação Fluminense de Preserva-
ção Ferroviária; Vitor Mihessen, da 
Casa Fluminense; Gabriela Binatti, 
do Transporte Ativo; e Pedro Azam-
buja, presidente do Sindicato Nacio-
nal das Empresas de Administração 
Aeroportuária (SINEAA). O evento 
foi apoiado por Clube de Engenharia 
e Casa Fluminense.

Com foco na defesa da integração 
de modais na Região Metropolita-

na, Marcus Quintella, professor da 
FGV, entende ser fundamental para 
o cidadão carioca e fluminense tran-
sitar por todos os modais de trans-
porte com uma tarifa e um só cartão 
de acesso. A necessidade se dá numa 
metrópole cuja concentração de 
empregos - e também opções de 
lazer - acontece na capital, causando 
o deslocamento de aproximadamen-
te dois milhões de pessoas por dia, 
moradoras de outras cidades e que 
trabalham no Rio. O dado foi citado  
por Vitor Mihessen, da Casa Flumi-
nense, que apresentou um panorama 
da mobilidade na região e como ela 
pode melhorar. “Nós queremos fa-
lar de um Rio por inteiro”, afirmou 
Mihessen.

A integração ainda se faz funda-
mental aos que se locomovem por 
bicicleta, como apontou Gabriela 
Binatti, do movimento Transporte 
Ativo. Ela defendeu que a bicicle-
ta seja vista como um sistema de 

Natália Moraes, economista, 
analista da Diretoria de Estudos 
Econômicos, Energéticos e 
Ambientais da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), apresentou a 
palestra “Carros elétricos: realidade 
atual e perspectivas futuras”, em 05 
de setembro, para abordar os fatores 
que favorecem ou atrapalham o 
avanço do setor no país e no mundo. 
O evento foi promovido pela 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e Divisão Técnica de 
Engenharia do Ambiente (DEA), 
com o apoio das divisões técnicas 
especializadas de Recursos Hídricos 
e Saneamento (DRHS), Ciência e 
Tecnologia (DCTEC), Recursos 
Naturais Renováveis (DRNR), 
Engenharia Econômica (DEC) 
e Engenharia Química (DTEQ). 
Moraes abordou dois modelos 
híbridos envolvendo combustão 
e eletricidade e um modelo 
puramente elétrico. A grande 
diferença entre os tipos de veículos 
é o porte da bateria, segundo a 
economista. Hoje, os híbridos são 
considerados uma transição mais 
realista. A eletrificação veicular tem 
como um de seus motivadores um 
movimento global:  já existem os 
planos e as tecnologias, mas estas 
ainda são caras e inacessíveis à maior 
parte da população. Hoje, os carros 
completamente elétricos ou híbridos 
não são competitivos, mas se 
mostram uma tendência crescente: 
“As montadoras no mundo todo têm 
anunciado novos produtos, novos 
veículos elétricos ou com algum 
grau de eletrificação, e ao mesmo 
tempo os governos vêm restringindo 
cada vez mais motores a combustão 
interna nos grandes centros urbanos, 
em áreas mais poluídas”, afirmou a 
economista. 

transporte legítimo, objeto de polí-
ticas públicas e com soluções para 
integração com demais opções. “É 
impossível pensar a bicicleta nas 
grandes cidades sem pensar a inter-
modalidade”, afirmou. Antônio Pas-
tori, presidente da Associação Flu-
minense de Preservação Ferroviária, 
apresentou propostas para expansão 
da malha ferroviária do estado, fo-
cando em atender mais pessoas e 
estimular o turismo. A mobilidade 
urbana na cidade ainda afeta os 
aeroportos do Rio, segundo Pedro 
Azambuja. Na sua visão, a principal 
intermodalidade para os aeroportos 
da cidade seria com trens, principal-
mente os de longo percurso.

Outro sistema citado no evento, este 
ainda não implementado no Rio de 
Janeiro, é o aeromóvel, apresentado 
por Marcos Coester, CEO da Ae-
romóvel Brasil, como uma espécie 
de trem de tecnologia nacional com 
propulsão pela via. 

Anibal Perez apresentou métodos e equipamentos 
para se aproveitar rejeitos do processo de energia 
elétrica por biomassa e gás natural. 

Cogeração: eficiência energética
No sistema elétrico brasileiro é 
grande a quantidade de energia 
perdida na transmissão. Na região 
Sudeste a perda se dá, entre a ge-
ração e a distribuição, na casa dos 
45%, o que se reflete em custos 
para o governo, as distribuidoras e 
os consumidores. Uma maneira de 
se obter melhor aproveitamento da 
energia é a cogeração. A eficiência 
energética através da cogeração foi 
tema da palestra do engenheiro 
Anibal Perez, sócio diretor da em-
presa RenewPower, no dia 08 de 
agosto. Anibal Perez explicou com 
detalhes os dois tipos de cogeração: 
o “ciclo inferior”, com utilização 
de biomassa, e o “ciclo superior”, 
no qual será utilizado gás natural. 
O ciclo inferior é próprio para 
indústrias que necessitam de ener-
gia elétrica e térmica (calor). Um 

exemplo é de usinas de açúcar, com 
utilização da cana-de-açúcar como 
combustível. Com a queima da 
biomassa, o vapor gerado, que seria 
rejeitado, pode ir para uma turbi-
na que irá gerar energia elétrica. 
Isso se soma à geração de energia 
usual do processo. O sistema exige 
menores investimentos em aquisi-
ção dos equipamentos, operação e 
manutenção. Já o ciclo superior é 
mais custo, assim como responde a 
necessidades maiores. Nesse caso, 
o combustível é gás natural, e pode 
ser feito com utilização de turbinas 
ou motores. As turbinas, ou turbo-
geradores, são indicadas para casos 
nos quais são altas as demandas de 
vapor e de energia elétrica, acima 
de 3,5 MW. “Quando se tem uma 
pluralidade de fontes de utilidades 
térmicas, é possível minimizar os 
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equipamentos convencionais e in-
serir a cogeração”, explicou Perez. 

O evento foi promovido pelo Clube 
de Engenharia, Diretoria de Ati-
vidades Técnicas (DAT) e Divisão 
Técnica de Energia (DEN).
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BELO MONTE

Belo Monte em destaque e em debate Mobilidade urbana na 
Ilha do Governador
A sociedade civil do Rio de Janeiro vem tentando, 
há anos, participar das decisões no nível estadual e 
municipal no campo dos transportes e mobilidade 
urbana. O Clube de Engenharia reuniu, no dia 04 
de setembro, representantes de entidades do gover-
no e da sociedade para debater as ferramentas de 
participação na área e os problemas específicos da 
mobilidade na Ilha do Governador, no evento “A 
importância dos conselhos estadual e municipal de 
transportes: Estudo de Caso - Ilha do Governa-
dor”. O debate foi promovido pelo Clube de En-
genharia, Diretoria de Atividades Técnicas (DAT), 
Divisão Técnica de Transporte e Logística (DTRL) 
e Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) 
foi representada pelo coordenador técnico de Pla-
nejamento, Eloir de Oliveira Faria, e pelo arquite-
to e urbanista Ado Azevedo, que abordou o caso 
da Ilha do Governador apresentando algumas 
propostas da prefeitura para otimizar a mobilida-
de na região. Para Azevedo, a melhor opção seria 
um híbrido entre BRT e BRS, no caso o BHLS 
(Bus with High Levelof Service), com portas dos 
lados direito e esquerdo. O plano também prevê a 
integração do Fundão até a estação das barcas de 
Cocotá, sem especificar o modelo de transporte. 

Para além de dificuldades técnicas, financeiras e de 
tempo, a mobilidade urbana deve ser vista como 
um direito dos cidadãos. É a visão de Ronaldo 
Pimenta, geógrafo que representou o Fórum Per-
manente de Mobilidade Urbana da Região Metro-
politana. Para ele, falta pensar o espaço numa escala 
metropolitana, sem recortes específicos do estado 
ou do município. 

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na bacia do 
Rio Xingu, próximo ao município de Altamira, no 
sudoeste do estado do Pará, foi uma obra de mais 
de sete anos cujas empresas envolvidas enfrentaram 
diversos obstáculos. No painel “Belo Monte – um 
desafio de escala, logística e prazo”, realizado no 
Clube de Engenharia, em 27 de agosto, as palestras 
destacaram principais problemas e maiores con-
quistas. Mas, no debate que se realizou em seguida 
o destaque do plenário foi o fato de Belo Monte ter 
sido construída a fio d’água. 

Para Alberto Sayão, ex-presidente da Associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia 
Geotécnica (ABMS), é um desperdício não optar 
por grandes reservatórios: “Usina a fio d’água na 
Amazônia é jogar fora a energia, nos forçar a acio-
nar as térmicas e ainda a ter a bandeira vermelha 
na nossa conta”, questionou Sayão. O presidente do 
Clube de Engenharia, Pedro Celestino, também fez 
críticas à construção da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte a fio d’água: “O homem, ao transformar a 
natureza, intervém sobre o meio ambiente. O que 
se trata é de intervir no meio ambiente trazendo 
o maior ganho para a sociedade. Essa questão no 
Brasil foi deformada por interesses externos”, afir-
mou Celestino. 

Desafios do passado
Promovido pela Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e a Divisão Técnica de Construção (DCO), 
o evento contou com as presenças da Gerente 
de Excelência e Inovação da empresa Andrade 
Gutierrez, Clarisse Farias Cordeiro; do Diretor 
de Projeto do Consórcio Construtor Belo Mon-
te, Marco Tulio Pinto; e do Superintendente de 

Construção da Norte Energia, Oscar Machado 
Bandeira. 

Marco Tulio Pinto registrou, dentre os principais 
desafios da obra, o de adequar o cronograma ao 
clima local: a região tem muita chuva no primeiro 
semestre, sendo o segundo marcado pela estiagem. 
Assim, os aterros só puderam ser concluídos no 
segundo semestre de 2012 a 2015, e somente após 
essa conclusão foi possível começar a encher os re-
servatórios. Oscar Machado deu destaque à eficiên-
cia da hidrelétrica: Belo Monte tem, em potencial, 
uma geração anual de energia de 40 milhões de 
MWh, que corresponderia a dois estados do porte 
de Minas Gerais. Inovação na construção também 
foi tema do painel, na fala de Clarisse Farias. Ela 
comentou os esforços da Andrade Gutierrez em 
inovar tanto nas tecnologias quanto na gestão de 
pessoas, e apresentou o programa de aceleração de 
startups da empresa, focado em construção 4.0.

Leia a matéria completa no site do Clube: http://
bit.ly/PalestraBeloMonte

Da esquerda para a direita: Manuel Martins, conselheiro 
representando o chefe da DCO, Luiz Carneiro; Clarisse Farias; 
Pedro Celestino; Oscar Machado; e Marco Tulio Pinto. 

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: Alexandre Vacchiano de Almeida; Subchefe: Marcio Patusco Lana Lobo | CONSTRUÇÃO (DCO): Chefe: Rivamar da Costa Muniz; Subchefe: Abílio Borges 
| ELETRÔNICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DETI): Chefe: Miguel Santos Leite Sampaio; Subchefe: Gilberto Paes França | ENERGIA (DEN): Chefe: James Bolivar Luna de Azevedo; Subchefe: 
Alcides Lyra Lopes | ENGENHARIA DE SEGURANÇA (DSG): Chefe: Ricardo de Noronha Viegas; Subchefe: Neilson Marino Ceia | ENGENHARIA DO AMBIENTE (DEA): Chefe: Paulo Murat de Sousa; 
Subchefe: Abílio Valério Tozini | ENGENHARIA ECONÔMICA (DEC): Chefe: Mauro de Souza Gomes; Subchefe: Paulo Tadeu Costa | ENGENHARIA INDUSTRIAL (DEI): Chefe: Luiz Antônio Fonseca 
Punaro Barata; Subchefe: Elinei Winston Silva | ENGENHARIA QUÍMICA (DTEQ): Chefe: José Eduardo Pessoa de Andrade; Subchefe: Simon Rosental | ESTRUTURAS (DES): Chefe: Robson Dutra da 
Veiga; Subchefe: Roberto Possollo Jerman | EXERCÍCIO PROFISSIONAL (DEP): Chefe: Jose Jorge da Silva Araujo; Subchefe: Bruno Silva Mendonça | FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO (DFE): Chefe: 
Jorge Luiz Bitencourt da Rocha; Subchefe: José Brant de Campos | GEOTECNIA (DTG): Chefe: Manuel de Almeida Martins; Subchefe: Ian Schumann Marques Martins | MANUTENÇÃO (DMA): Chefe: 
José César da Silva Loroza; Subchefe: Carlos Alberto Barros Gutierrez | PETRÓLEO E GÁS (DPG): Chefe: Newton Tadachi Takashina; Subchefe: Irineu Soares | RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 
(DRHS): Chefe: Jorge Luiz Paes Rios; Subchefe: Miguel Fernández Y Fernández | RECURSOS MINERAIS (DRM): Chefe: Marco Aurélio Lemos Latgé; Subchefe: Ana Maria Netto | RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS (DRNR): Chefe: Ibá dos Santos Silva; Subchefe: Arciley Alves Pinheiro | TRANSPORTE E LOGÍSTICA (DTRL): Chefe: Alcebíades Fonseca; Subchefe: Licínio Machado Rogério | URBANISMO 
E PLANEJAMENTO REGIONAL (DUR): Chefe: Uiara Martins de Carvalho; Subchefe: Guilherme Fonseca Cardoso
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Eleitos tomam posse para o triênio 2018/2021
Em Assembleia Geral Magna, o 
ex-presidente Francis Bogossian 
presidiu a cerimônia de posse, em 
10 de setembro, dos eleitos para a 
Diretoria, o terço do Conselho Di-
retor, o Conselho Fiscal e as Mesas 
Diretoras das Divisões Técnicas 
Especializadas (DTEs) que estarão 
à frente dos programas de trabalho 
do Clube de Engenharia no triênio 
2018/2021.  

Agradecendo a todos pelo apoio, 
“principalmente o trabalho dos 
colegas da chapa Engenharia e De-
senvolvimento”, a conselheira mais 
votada, Kátia Maria Farah Arruda, 
entre outras propostas, apontou ca-
minhos para os próximos passos: “O 
Clube de Engenharia, por ter um 
histórico centenário de lutas, não só 
pela engenharia, arquitetura e sobe-
rania nacional, mas também pelos 
direitos sociais, poderia, devido ao 
gravíssimo momento histórico de 
crise econômica e financeira, organi-

ELEIÇÕES

zar seja a diretoria, os conselheiros, 
as DTEs, os sócios, a realizar um 
trabalho, uma contribuição conjunta, 
cada um em sua especialidade, em 
prol de um país com mais justiça so-
cial e desenvolvimento sustentável”. 

Reeleito, o presidente Pedro Celesti-
no saudou o auditório lotado em dia 
de festa, “dia que esta casa esquece a 
rusga da eleição e se une em torno 
do que sempre nos uniu desde que 
foi fundada em 1880: as lutas pela 
engenharia, pela democracia, pela 
soberania e pelo desenvolvimento”.

Entre as muitas propostas apresen-
tadas, Pedro Celestino destacou a 
“necessidade de levar o Clube de 
Engenharia, usando os benefícios da 
tecnologia da informação, aos outros 
clubes e entidades congêneres, de tal 
forma que nós possamos fazer com 
o que aqui se discute seja discutido 
nacionalmente e o que lá se discute 
seja aqui também discutido; temos 
também, para honrar a esperança 
que nós levamos à juventude que 

conseguimos atrair ao Clube de 
Engenharia nestes três últimos anos, 
que se consubstanciou na adesão de 
mais de 2.500 jovens, que fazer com 
que as DTEs sejam efetivamente a 
porta de entrada dos profissionais; 
além do que já estamos fazendo com 
o apoio inestimável do Conselho 
Diretor, temos que oxigenar o Clube 
internamente para que seja cada vez 
mais a voz da engenharia”.

Mãos à obra
Tomaram posse: Pedro Celestino da 
Silva Pereira Filho – presidente; Se-
bastião José Martins Soares - vice-
-presidente; Márcio João de Andra-
de Fortes - segundo vice-presidente; 
Diretoria: Artur Obino Neto, Ber-
nardo Griner, Cesar Drucker, João 
Fernando Guimarães Tourinho, José 
Eduardo Pessoa de Andrade, Leon 
Zonenschain, Luiz Carneiro de Oli-
veira, Luiz Oswaldo Norris Aranha, 
Maria Alice Ibañez Duarte e Maria 
Glícia da Nóbrega Coutinho. Con-

selho Fiscal: Eliane Hasselmann 
Camardella Schiavo; Marco Aurélio 
Lemos Latgé. Suplentes: Denise 
Baptista Alves, Mauro Fernando 
Orofino Campos e Severino Pereira 
de Rezende Filho. Conselho Di-
retor: Ana Lúcia Moraes e Souza 
Miranda, Carlos Antonio Rodrigues 
Ferreira, Duaia Vargas da Silveira, 
Elvio Lima Gaspar, Fátima So-
bral Fernandes, Jacques Sherique, 
José Luiz Alquéres, José Schiper, 
José Stelberto Porto Soares, Kátia 
Maria Farah Arruda, Luiz Alfredo 
Salomão, Luiz Antonio Martins, 
Luiz Edmundo Horta Barbosa da 
Costa Leite, Luiz Rodrigues Freire, 
Márcio Ellery Girão Barroso, Már-
cio Patusco Lana Lobo, Margarida 
Lima, Mário Augusto Pitangueira 
Borges, Nelson Martins Portugal, 
Nelson Duplat Pinheiro da Silva, 
Othon Luiz Pinheiro da Silva, 
Paulo José Poggi da Silva Pereira 
e Ricardo Moura de Albuquerque 
Maranhão, Uiara Martins de Carva-
lho e Yara Teixeira Cavalcanti.
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