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Um projeto nacional para o Brasil pós-pandemia
Com uma crise que atinge a população brasileira 
quando há milhões de desempregados e 
milhões de trabalhadores precarizados, com a 
esmagadora maioria das empresas em situação 
difícil, o Clube de engenharia divulga nesta 
edição o documento “Propostas para relançar a 
economia”. na mesma linha, na busca urgente 
de soluções, o Clube de engenharia optou, nos 
primeiros momentos do isolamento social, por 
manter vivo o debate nacional com o programa 
virtual “Brasil amanhã”. lideranças nacionais de 
diversos setores foram convidadas para refletir 
sobre o futuro do país. reunimos reflexões, em 
sua maioria de economistas, sobre o estado e a 
sociedade pós-pandemia, com uma unanimidade 
entre os especialistas: a retomada de um projeto 
social de desenvolvimento só será possível com 
um planejamento estratégico de longo prazo, um 
Projeto de nação.
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InClUSÃo dIGITal

9 10
Cresce a mobilização 
da SAE

vem aí o 4º encontro 
Fluminense de estudantes 
de engenharia.

Covid-19 e as 
atividades online

o desafio do acesso 
e da qualidade da 
conexão à Internet.
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Eleição no 
Clube de 
Engenharia

eleição pela Internet para a renovação 
do Terço do Conselho diretor inaugura 
novo momento da centenária instituição e 
garante o direito democrático ao voto.
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Conheça os 
candidatos e o 
calendário

Integrantes das chapas nosso Clube de 
engenharia e engenharia e desenvolvi-
mento concorrentes à renovação do Terço 
do Conselho diretor – triênio 2020/2023.
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O Novo Minicom
num movimento absolutamente personalista, sem 
que a grande imprensa e a imprensa especializada 
suspeitassem, e nem mesmo o atual ministro do 
MCTIC, Marcos Pontes, que cuidava até então das 
comunicações, também soubesse, via Facebook e por 
edição da Medida Provisória 980/2020, a Presidên-
cia da república criou novamente o Minicom, que 
havia sido extinto em 2016. Mas, nesta nova rou-
pagem, com uma característica inédita. as atribui-
ções da Secretaria especial de Comunicação Social 
(Secom) seriam agregadas ao novo-velho ministério, 
saindo da Secretaria de Governo. Sendo assim, o 
novo Minicom passaria a contar com três secretarias 
principais: a de Telecomunicações, a de radiodifusão 
e a de Comunicação Social.

Para comandar esse novo Minicom, foi indicado o 
deputado federal Fabio Faria (PSd/rn), em quarto 
mandato, de tradicional família potiguar de radio-
difusores, genro de Silvio Santos e atual terceiro 
secretário da Mesa diretora da Câmara dos depu-
tados. ligado ao “Centrão” ajudou a fundar o PSd 
de Gilberto Kassab em 2011. Foi arrolado na lava 
jato em denúncias de caixa 2 pela odebrecht e jBl, 
extintas por “falta de provas”.

entretanto, o contexto dessa modificação inespera-
da pode ser melhor compreendido pelo ambiente 
político atual. longe de poder ser considerada uma 
maior visibilidade para o setor de comunicações, como 
apressadamente poderia se supor, dada à sua comprova-
da essencialidade no atual momento de pandemia que  
vivenciamos, muito mais importante, contudo, é seu 
desdobramento no sentido de dar sustentação aos pro-
jetos da Presidência da república nas casas legislativas, 
pela indicação de um parlamentar ligado ao Presidente 
da Câmara, rodrigo Maia, e vir a poder diminuir a 
pressão por eventuais investigações que levem instabi-
lidade ao atual governo, buscando apoio do “Centrão”. 
além disso, a vinda da Secom para o novo ministério, 
sem dúvida, viria dar mais controle sobre as verbas de 
publicidade de órgãos públicos, e por que não dizer, dar  
destinação de acordo com as conveniências políticas na 
evidente insatisfação da Presidência com a rede Globo. 
Por último, e não menos importante, avizinham-se os 
demorados e exigentes processos de renovações de ou-
torgas das principais Tvs do país, que poderão efetiva-
mente ser usados como moedas de troca às vésperas das 
eleições de 2022.

não faltaram acusações,vindas de diversos segmen-
tos da sociedade, de fisiologismo, evidente ação sem 
planejamento, demanda por cargos em negociações 
políticas, facilitação de uso de recursos públicos 
por aliados do governo, viabilização de fraudes por 
manter fiscalização e distribuição de verbas no mes-
mo Ministério, tráfico de influência e improbidade 
administrativa por não observar os princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 
no trato da coisa pública. Mencionou-se também 
um temor por possíveis atrasos nas iniciativas que 
estavam sendo desenvolvidas pelo MCTIC, como 
o edital da quinta geração da telefonia celular-5G. 
de uma forma geral, os únicos a terem uma posição 
mais favorável foram os radiodifusores, excetuando-
se a rede Globo.

não obstante, o setor vive tempos de busca de cami-
nhos. não temos uma política industrial que valorize 
a cadeia produtiva nacional e nem mesmo um plane-
jamento de médio e longo prazos. estamos inadver-
tidamente acabando com as concessões em serviços 
de telecomunicações antes de uma real universali-
zação da banda larga no país e transferindo toda a 
infraestrutura de telecomunicações para as atuais 
concessionárias. os fundos setoriais não são aplica-
dos no próprio setor. a qualidade dos serviços não 
apresenta resultados satisfatórios. depois de muitas 
discussões, adiamentos e adaptações a lei Geral de 
Processamento de dados (lGPd) foi aprovada, a 
lei da Tv por assinatura vem sendo canibalizada 
por transmissão de canais pela internet, o satélite 
brasileiro (SGdC) não tem sua prestação de serviços 
comerciais na região amazônica e no nordeste inicia-
da, a implantação do 5G tem perspectiva de decisões 
que aviltam a soberania nacional, entre tantos outros 
pontos onde são necessárias providências. definições 
estas que, muitos argumentam, um Ministro sem 
trânsito pelo setor dificilmente terá condições de 
avaliar adequadamente e com independência.

o Clube de engenharia vem buscando um enten-
dimento junto às entidades da sociedade civil no 
sentido de alinhar e divulgar os principais projetos de 
desenvolvimento do país no setor, que venham para 
dar ao cidadão, como diz o Marco Civil da Internet, o 
seu efetivo exercício da cidadania.
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Candidatos às eleições para a renovação do Terço do Conselho 
Diretor – triênio 2020/2023

eleIÇÕeS

TERÇO DO CONSELHO DIRETOR

o Clube de engenharia realiza em 22 de outubro, quinta-feira, de 12h às 20h, eleições para a renovação do Terço de seu Conselho diretor – triênio 
2020/2023. a abertura da assembleia Geral ordinária dá início ao processo eleitoral às 11h30. a apuração dos resultados acontece a partir das 20h30. 
a posse dos eleitos para o Conselho diretor será realizada em assembleia Geral Solene em 09 de novembro, segunda-feira, às 18h. 
Publicamos, a seguir, a relação dos integrantes das chapas concorrentes ao Terço do Conselho diretor:

CHAPA NOSSO CLUBE DE ENGENHARIA CHAPA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO

Carlos Eduardo Perdigão Schuch
Catarina Luiza de Araújo

Elinei Winston Lima da Silva
Ernani Pereira Guimarães

Giovanni Amoroso
Inácio Marcelino de Oliveira
Ivan Ribeiro da Conceição

Jose Brant de Campos
Luiz Antônio Fonseca Punaro Baratta

Luiz Carlos da Rosa Fabião
Manuel Gibson M. D. Navas

Marlise de Matosinhos Vasconcellos
Mathusalecio Padilha
Murilo Moura Santos

Nilo Ruy Correa
Paulo Fábio Bregalda do Carmo

Rafael Oliveira da Mota
Rubin Pedro Diehl

Sergio Abunahman
Ubiratan Amorim da Silva

SUPLENTES:

José Luis de Souza Fernandes
Antônio Fernando Saback
José Cesar da Silva Loroza

José Fernando da Cruz Nunes

Adacto Ottoni
Alberto Balassiano

Carmen Lúcia Petraglia
Ceres Santa Rosa

Fabiano Ferreira de Freitas
Felipe Coutinho

Francisco A. Costa
Francisco Petruccelli

Guaraci Corrêa Porto
Guilherme Estrella

Irineu Soares
Jéssica N. Pereira

José Ricardo Cardoso Domingues
Julio Villas Boas

Matheus Nery Reynaud Schaefer
Nilo Ovídio

Olga Simbalista
Paulo Cezar Martins Ribeiro

Sergio Niskier
Victor Hugo Pereira Rodrigues

SUPLENTES:

Antonio Cezar Carvalho Benoliel
Glauber Ramos

Leonardo Ribeiro Xisto
Licinio M. Rogério

Sandro Natalino Damásio
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O coronavirus detonou uma crise de 
proporções inéditas na economia mundial, 
pois ela atingiu a um só tempo a oferta 
e a demanda. Os EUA, a Alemanha, a 
Inglaterra, a França, dada a gravidade 
da crise, injetam dinheiro na economia, 
em escala jamais vista, para assegurar 
a sobrevivência das pessoas e impedir o 
colapso das empresas, deixando de lado a 
austeridade fiscal. 

Tal crise nos atinge quando há milhões de desem-
pregados e milhões de trabalhadores precarizados, 
e com a esmagadora maioria das empresas em 
situação difícil, uma vez que a nossa economia 
patina há 5 anos. nessas circunstâncias, impõe-se 
programa de ações emergenciais para assegurar a 
sobrevivência das pessoas e das empresas. 

É necessário, do lado da demanda, um programa 
integrado e coordenado de gastos públicos para 
incentivar a produção e diminuir o desemprego. o 
aumento de gastos, através de emissões de dinhei-
ro, é mais urgente e eficiente, pois sustenta em-
pregos e não reduz apenas custos. É muito melhor 
do que cortar impostos ou adiar o seu pagamento. 
Com a capacidade produtiva ociosa que hoje existe, 
tais emissões não serão inflacionárias. o Governo 
Federal deve usar sua soberana atribuição de emitir 
moeda para evitar o colapso da atividade produtiva, 
pois isso pode levar a uma convulsão social. Quan-
do a economia se recuperar, a nova higidez fiscal 
será assegurada pela arrecadação de impostos ou, 
em algumas circunstancias, através de uma redução 
negociada da própria dívida. vale registrar que com 
taxas de juros reais negativas, a redução da dívida já 
está efetivamente ocorrendo nos principais países 
desenvolvidos. 

a resposta ao choque CovId-19 deve combi-
nar ações de curto e de longo prazo, oferecendo o 
apoio que a economia precisa agora, mas de uma 
maneira que promova as mudanças estruturais que 
conduzam, amanhã, a uma sociedade mais sobera-
na, sustentável, próspera e inclusiva. 

a ação do estado no curto prazo inclui, em pri-
meiro lugar, mais recursos governamentais para a 
saúde pública, financiados por emissões de dinhei-
ro. a prioridade é lutar contra a crise de saúde pú-
blica, sem se perder em discussões sobre a melhor 
forma de financiamento. 

a segunda prioridade é evitar uma espiral des-
cendente de renda e emprego, utilizando o Banco 
Central como credor de última instância, por meio 
das suas operações para assegurar a liquidez e da 
abertura de janelas de financiamento. estas serão 
ocupadas, especialmente pelos bancos públicos, o 
BndeS, a CeF, e BB. 

a estabilização da renda e do emprego exige 
transferências emergenciais de renda para os mais 
afetados, por meio do reforço de programas de se-
guro social - como seguro-desemprego e de doença 
- e linhas de crédito de emergência para o setor 
não financeiro. dada a interrupção das cadeias de 
suprimentos, poderá até vir a ser necessário que 
o Governo Federal faça transferências diretas de 
bens e serviços para as famílias, se a quarentena 
durar mais do que o previsto. Isso foi feito em 
períodos de guerra e pode ser feito agora. 

Propostas para o Programa 
Emergencial 
1) ampliação dos benefícios e de programas de 

transferência de renda para famílias de traba-
lhadores formais e informais que perderem ou 
tiverem sua capacidade de geração de renda 
diminuída pela crise, em especial para as famí-
lias afetadas pela pandemia com filhos em idade 
escolar, garantindo que estes possam permanecer 
junto aos pais. 

2) eliminação da fila do Bolsa Família e reajuste 
do benefício. 

3) recomposição da verba de saúde em relação aos 
mínimos constitucionais definidos e garantia 
de recursos extras para ampliação de testes, de 
leitos e aquisição de equipamentos para emer-
gência. 

4) recomposição das verbas para Ciência e Tec-
nologia, especialmente para áreas capazes de 
enfrentar a pandemia, de forma a garantir nossa 
capacidade de desenvolver medicamentos e 
vacinas. 

5) alteração das demais regras fiscais vigentes, 
além do Superávit Primário, como a “regra de 
ouro” e a suspensão do Teto de Gastos (emen-
da Constitucional nº 95/2016). Com isso será 
criado um espaço legal para a necessária política 
de expansão dos gastos públicos. 

A estabilização da renda e do emprego 
exige transferências emergenciais de 
renda para os mais afetados, com o 
reforço de programas de seguro social



5

MAIO A seteMbrO de 2020

o PaíS

6) Suspensão de multa, juros e penalização sobre 
pagamento atrasado de contas dos serviços de 
utilidade pública. 

7) ajuda fiscal aos estados e municípios, seja por 
meio de transferências do governo federal, seja 
pela renegociação de dívida, de forma a permitir 
a tais instituições federativas elevar seus gastos 
para fazer frente à emergência médica e seus 
impactos sociais mais imediatos. 

8) Política de expansão de crédito e alongamento 
de dívidas utilizando os bancos públicos, para 
socorrer empresas e famílias mais afetadas pela 
pandemia. 

9) Concessão de crédito com prazos longos por 
parte dos bancos públicos, com juros baixos e 
algum período de carência para famílias e em-
presas que assim necessitarem. 

10) Capitalização dos bancos públicos, tendo em 
vista que a maior parte da demanda por crédito 
se concentrará sobre eles. 

11) o Banco Central deve permanecer atento 
às necessidades de liquidez do sistema ban-
cário e financeiro, valendo-se de todos os 
instrumentos dos quais dispõe para manter o 
funcionamento adequado do mercado e das 
instituições financeiras. 

12) Fortalecimento do BndeS tanto para dar con-
ta da demanda por capital de giro, quanto para o 
financiamento da retomada da economia. 

13) Fortalecimento da Finep e do FndCT para 
dar conta dos desafios de CT&I durante e após 
a pandemia da CovId-19. 

Programa para Relançar a Economia 

no corrente ano, o dispêndio da União com 
o serviço da dívida pública deverá atingir 300 
bilhões de reais, uma vez que a taxa básica de 
juros caiu. 

a proposta é de, nos próximos 3 anos, pagar 
aos rentistas 20% do que lhes é devido a cada 
ano, na data do vencimento de cada título. os 
80% restantes serão aplicados em seu nome, em 
Fundo de Investimento coordenado pelo Bn-
deS, com governança de bancos (aplicadores 
e procuradores dos rentistas) e de seguradoras. 
o Fundo constituirá Sociedades de Propósito 
específico (SPes) para investimentos em infra-
estrutura (transportes, saneamento, habitação, 
mobilidade urbana e energia elétrica). os em-
preendimentos, após construídos, serão admi-
nistrados pelo Fundo em nome dos investido-
res, assegurando-lhes a remuneração mínima da 
SelIC, pelo período necessário à amortização 
do investimento, ou serão a eles concedidos, nos 
marcos da legislação que rege concessões. 

Claro está que, preliminarmente, há de se resta-
belecer o conceito de planejamento econômico, 
que possibilitou o nosso extraordinário desen-
volvimento entre os anos 50 e 80 do século pas-
sado, para que os investimentos sejam hierar-
quizados segundo seus benefícios econômicos 
e/ou sociais. Propõe-se, em função da excelên-
cia da sua equipe técnica, que o BndeS seja 
encarregado desta tarefa.

Precisamos, também, pensar como relançar a 
nossa economia após a superação da crise do 
CovId-19, para solucionar problemas que se 
agravam dia a dia e impedem o nosso desen-
volvimento. 

a política econômica desde a gestão joaquim 
levy, no governo dilma, se baseia em concei-
tos conservadores tais como, o de que não se 
deve gastar mais do que se tem (o da econo-
mia doméstica), e o de que o estado deve se 
limitar às atividades de educação, saúde, defesa 
e segurança, deixando à mão invisível do “mer-
cado” o papel de impulsionar o desenvolvimen-
to, através de parcerias público privadas (PPPs) 
e concessões. estatais são vendidas a toque de 
caixa, frequentemente para grupos estrangeiros, 
e os investimentos em novos empreendimentos 
simplesmente não acontecem. 

Por outro lado, nas últimas 3 décadas foi enor-
me a transferência de renda da nossa sociedade 
para o capital financeiro. Pode-se dizer, mesmo, 
que o estado foi capturado por aquele setor. É 
hora de submetê-lo a uma cota de sacrifício, 
para atender ao interesse social. 

a União dispendeu em 2019 cerca de 400 bi-
lhões de reais para atender ao serviço da dívi-
da pública. a nossa dívida pública é interna e 
a nossa moeda não é conversível, de modo que 
somos autônomos para operar mudanças fiscais, 
cambiais e monetárias. 

TREINAMENTO DO VOTO ONLINE

PARTICIPE DIA 15 DE OUTUBRO, DE 12h ÀS 20h, DAS ELEIÇÕES
SIMULADAS E HABILITE-SE A VOTAR NO NOVO SISTEMA.

É importante que o associado tenha atualizado, junto ao Clube, seus dados cadastrais: 
nome completo, e-mail particular, número do CPF, telefones celular e fixo e endereço residencial. 
Envie essas informações para atendimento@clubedeengenharia.org.br.

Saiba mais na pág. 12 desta edição
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O ano de 2020 aprofundou todos os maiores desafios 
das nações no mundo diante de uma pandemia que, 
em poucos meses, paralisou boa parte da economia 
global, trazendo medo para as pessoas e insegurança 
para os governos. Dados da Organização 
Mundial da Saúde apontavam, em 21/09, mais 
de 960 mil mortos por Covid-19, número que 
continuará a crescer enquanto uma vacina não for 
disponibilizada — o que, graças a esforços inéditos 
de cientistas, pode acontecer em tempo recorde. A 
vida em sociedade desacelerou, e a Internet ratificou 
seu lugar de essencialidade para a comunicação no 
contexto em que o distanciamento social se tornou a 
regra. O Brasil, diante da completa ausência de uma 
coordenação nacional, viu pouco a pouco a doença 
se espalhar, tornando-se o segundo país no mundo, 
atrás apenas dos EUA, com mais vítimas: mais de 
136 mil mortos, além de 4,5 milhões infectados.

O Clube de Engenharia, ciente de seu papel histórico 
em contribuir para os debates urgentes da sociedade 
brasileira, entendeu o distanciamento social também 
como uma oportunidade de manter vivos os grandes 
debates nacionais. Ainda em março, no início da 
pandemia no país, o Clube lançou a websérie “Brasil 
Amanhã”, cujo objetivo era simples, ainda que 
desafiador: convidar especialistas — da engenharia, 
economia, saúde e outras áreas — para pensar o 
futuro do país no pós-pandemia, sem deixar de lado 
a urgência de se falar também no presente. Ao todo, 
já são mais de 50 episódios, que traçam importantes 
estratégias para se pensar o Brasil nos próximos 
anos. Reunimos a seguir depoimentos com reflexões 
dos economistas sobre a atual conjuntura e os 
caminhos para a retomada de um desenvolvimento 
sustentável em nosso país. A diversidade de opiniões 
encontra lugar comum em uma certeza: a de que 
esta é a crise mais séria que o país enfrenta em sua 
história recente.

Superar desigualdades históricas

Visões para a economia, 
o Estado e a sociedade 
no pós-pandemia

“o desafio do isolamento é que uma parcela 
muito importante da população já não fazia parte 
plenamente da sociedade, da economia, vivendo 
um pouco à margem”, salientou José Roberto 
Afonso, doutor em Desenvolvimento Econô-
mico pela Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) e ex-superintendente do Banco 
nacional de desenvolvimento econômico Social 
(BndeS). “esses trabalhadores informais que 
perderam a sua renda precisam ser ‘retreinados’. 
Mais do que nunca a gente precisa colocar o Sis-
tema S, o Sebrae, o Fundo de amparo ao Traba-
lhador (FaT), o Ministério do Trabalho, Secreta-
ria do Trabalho, trabalhando juntos”, propõe ele.

Para esther dweck, uma transformação no cerne 
da educação brasileira deveria ser um objetivo 
para o pós-pandemia. “a gente precisa aumentar 
a produtividade para superar essas estruturas de 
produção dual, isto é, quando você tem uma par-
cela da população que está inserida num sistema 
econômico que é comparado aos países desenvol-
vidos, e em outra parte grande da população que 
fica a margem desse processo, em situações muito 
baixas de produtividade, ganhando salários muito 
baixos”, afirma. “o grande problema da desigual-
dade é que ela interfere diretamente na capacida-
de democrática. Quando grande parte da popu-
lação ao fundo está alijada, está fora do processo 
de desenvolvimento, recebendo muito pouco os 
frutos do desenvolvimento de um processo de 
melhora da economia nacional, você começa a 
perceber que as pessoas no fundo não têm voz, 
elas não têm acesso, elas não têm direitos básicos”, 
reflete a professora.

no ano do centenário de nascimento de Cel-
so Furtado (1920-2004) e Florestan Fernandes 
(1920-1995), importantes pensadores das estrutu-
ras socioeconômicas historicamente desiguais do 
Brasil, a doutora em Economia Esther Dweck, 
professora do Instituto de economia da Universi-
dade Federal do rio de janeiro (UFrj), lembrou 
que a pandemia acentuou uma crise que o país 
já vivia. “desde a crise de 2015 houve uma perda 
de empregos formais e informais, e basicamente 
depois que a economia voltou a crescer só se ge-
rou empregos informais, com mais de 4,5 milhões 
de brasileiros voltando para a pobreza extrema”, 
lembra ela. “e os países mais afetados pela crise 
do coronavírus foram os que, como o Brasil, são 
muito desiguais, estão com a desigualdade cres-
cendo, ou estão destruindo seu status de bem-es-
tar social”, afirma dweck.

a falta de políticas robustas de bem-estar social 
escancarou como o distanciamento social é difícil 
ou impossível para uma parcela expressiva dos 
brasileiros. Antonio Correa de Lacerda, doutor 
pelo Instituto de Economia da Unicamp, presi-
dente do Conselho Federal de economia (Cofe-
con) e professor e diretor da Faculdade de eco-
nomia, administração, Contabilidade e Ciências 
atuariais da PUC-SP, lembra que os dados são 
alarmantes: “Metade da população brasileira não 
tem acesso a saneamento básico. e, infelizmente, 
milhões de brasileiros habitam moradias precá-
rias. várias pessoas, às vezes dezenas de pessoas, 
acotovelam-se numa pequena habitação. É mais 
grave ainda quando se fala em higiene e medidas 
sanitárias básicas, como água potável e esgoto”, 
afirma ele. 
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o PaíS

O papel do Estado e a reorganização da economia
abertura econômica a qualquer preço, isso já foi 
superado”, diz lacerda.

Ricardo Bielschowsky, doutor em Economia e 
professor do Instituto de Economia da UFRJ, afir-
ma que esta é uma crise econômica sem precedentes 
por uma série de motivos, incluindo a retroalimen-
tação da crise de oferta e demanda. “o provável é 
que vai haver uma enorme estatização das dívidas 
impagáveis, em curto prazo, parte das quais impa-
gáveis também em um longo prazo, a isso se chama 
de socialização de perdas. São operações necessárias, 
em tempo de crises severas, mas que têm que ser 
cobertas de muito critério, cuidado, fiscalização, pra 
que não permitam que os bancos se aproveitem pra 
lucrar de forma espúria, como já parece ter aconteci-
do num passado recente”, critica ele.

Para Carlos Aguiar de Medeiros, doutor em Ci-
ência Econômica pela Unicamp e professor titular 
da UFrj, os possíveis movimentos de reorganização 
da economia e do papel do estado podem acabar se 
mostrando temporários. “Precisamos refletir até que 
ponto as transformações que estão em curso aqui irão 
resultar numa mudança na forma de organização das 
instituições do chamado capitalismo global, do neo-
liberalismo em geral. Pode acontecer como resposta, 
digamos, após a crise, a mesma coisa que aconteceu 
com a crise de 2008/2009, ou seja, você ter políti-
cas mais sociais democratas, políticas keynesianas, 
políticas de proteção. Mas, uma vez debelada a crise, é 
possível que o mundo volte ao status quo”, analisa ele.

Projeto de Nação
Uma unanimidade entre os especialistas ouvi-
dos pelo Brasil amanhã é que uma retomada da 
sociedade brasileira pós-Covid-19 só será possível 
se houver um planejamento estratégico e de longo 
prazo. “Precisamos pensar uma nova lógica de 
operação para a economia brasileira que garanta 
o crescimento com uma profunda transformação 
social e mudança estrutural com igualdade”, afirma 
a economista esther dweck. “Precisamos de pro-
jeto social de desenvolvimento, com crescimento 
e transformação social; de distribuição de renda e 
de patrimônio; da ampliação de oferta pública de 
bens e serviços básicos, da readequação na estru-
tura produtiva em linha com esse projeto, e assim 
garantir empregos de qualidade e acesso universal 

Uma nova (velha) geopolítica
no âmbito das relações geopolíticas, segundo o 
doutor em Ciência econômica Carlos Aguiar de 
Medeiros, a tendência é de aprofundamento do 
que já está em curso. “Primeiro é que a ideia de 
desintegração de cadeias produtivas globais, vi-
sando maior densidade industrial nacional, deverá 
aumentar em boa parte das economias, diminuindo 
a importância, portanto, das cadeias globais de 
valor. a segunda é a digitalização, com combinação 
entre a Inteligência artificial, big data e a prestação 
de serviços digitais em todas as áreas. Uma outra 
tendência é a centralização do capital, fortalecen-
do essas grandes economias de plataforma, com o 
Facebook”, afirma ele. Também no âmbito tecno-
lógico, defende Medeiros, a rivalidade entre eUa 
e China em relação aos equipamentos de teleco-
municações em 5G só deve aumentar. “e a restri-
ção de deslocamento das pessoas entre fronteiras 
deverá aumentar principalmente a chamada vigi-
lância massiva e controle das populações, através 
de Inteligência artificial. Por fim, há a questão da 
desigualdade: a tendência, no meu ponto de vista, é 
um aumento da desigualdade, e não uma diminui-
ção”, lamenta ele.

esther dweck concorda que a disputa entre eUa 
e China deve aumentar. “os dois países estão sain-
do da pandemia acirrando o conflito que já vinha 
acontecendo antes, e que, com certeza, vai abalar 
um pouco a maneira como cada país vai se colocar 
nessa disputa. o Brasil, infelizmente, está pare-
cendo que vai se aliar de forma muito unilateral 
aos eUa, sem ter nenhum benefício desse tipo de 
alinhamento”, critica ela.

“nós não podemos ter um país com a dimensão 
continental do Brasil, com mais de 200 milhões 
de habitantes, que não tenha os seus interesses 
definidos, internacionalmente, de forma autôno-
ma”, defende luiz Martins de Melo. “Quais são 
os interesses do Brasil? Ficar submisso à potência 
dominante, não ter capacidade de desenvolver tec-
nologia para a sua indústria, não ter capacidade de 
desenvolver sua capacidade, não só de defesa mili-
tar, mas de defesa do seu cidadão, sistema de saúde, 
sistema de saneamento, sistemas de infraestrutura? 
e notem bem, todos esses sistemas de infraestru-
tura são sistemas que têm uma enorme capacidade 
de gerar emprego, incluindo na engenharia, que é 
uma fonte importantíssima do sistema de inova-
ção”, afirma ele.

à saúde, educação, cultura e demais serviços sociais 
básicos para a população”. “Uma política de ino-
vação só existe, e só pode ser feita, se o país tiver 
projeto de nação. e uma política de inovação está 
inserida dentro dos direitos de cidadania”, defende 
Luiz Martins de Melo, doutor em Economia da 
Indústria e da Tecnologia pela UFRJ, entendendo 
que o desenvolvimento científico e tecnológico 
deve ser central. “a ciência foi deixada de lado 
no Brasil e agora se descobriu que precisamos da 
ciência, mais que nunca, e também de engenheiros, 
economistas, administradores, contadores, soció-
logos, para usar a ciência para pensar como vamos 
superar esta crise e para definir esse mundo novo”.

Uma das questões centrais discutidas pelos especia-
listas convidados para a websérie Brasil amanhã é 
o papel do estado no pós-pandemia. Para Gilberto 
Bercovici, doutor em Direito do Estado e profes-
sor titular de direito econômico e economia Po-
lítica da Faculdade de direito da Universidade de 
São Paulo (USP), o país precisa fortalecer a atuação 
do estado como organizador da economia. “Para 
poder reconstruir é necessário que o estado possa 
organizar novamente o processo econômico, de tal 
forma que seja estruturado de maneira a beneficiar 
da maior e melhor forma possível a população, que 
possa integrá-la no processo de desenvolvimento, 
possa retomar o processo de industrialização, rever-
ter a desindustrialização que o país sofre nas últi-
mas décadas, e poder diversificar a nossa economia, 
poder ampliá-la. a afirmação de uma soberania 
econômica, da reestatização, é fundamental para o 
futuro do país”, opina Bercovici.

“não há outra saída para amenizar os efeitos da 
pandemia senão ampliar os gastos públicos. Isso o 
mundo todo está fazendo. na crise econômica, o 
estado tem que cumprir o seu papel”, afirma anto-
nio Correa de lacerda. o presidente do Confecon 
lembra que os países do G20, que representam 
70% do PIB global, seguem essa diretriz. “eles 
têm obrigações a cumprir, e essas obrigações são 
definidas em regimes republicanos e democráticos 
pela Constituição. essa ideia do estado mínimo, 
a ideia da privatização como solução para tudo, da 
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eleIÇÕeS

MÊS DIA HORA ASSUNTO

JULHO
13/07 

(2ª feira)
18 h

Submissão do calendário das eleições e apresentação dos números de inscrição dos últimos associados em 
condições de votarem e de se apresentarem como candidatos na Reunião do Conselho Diretor. (Art. VII-3 § 1º e § 2º 
do Regimento Interno e Estatuto, Título II, Capítulo I Art. 9º). 

AGOSTO

10/08
(2ª feira)

Até 
20 h

Entrega do registro de candidaturas para Renovação do Terço do Conselho Diretor do CLUBE.  (Art. VII-4 do 
Regimento Interno)

11 e 12/08 
(3ª e 4ª feira)

Verificação dos pedidos de registro de candidaturas para Renovação do Terço do Conselho Diretor do CLUBE pela 
Diretoria de Atividades Institucionais (Art. VII-5 do Regimento Interno)

12/08  
(4ª feira)

Envio de comunicação por escrito aos representantes de Chapas informando sobre as irregularidades observadas no 
registro de candidaturas (Art. VII-6 do Regimento Interno) 

13 e 14/08 
(5ª e 6ª feira)

Regularização dos Pedidos de Registro das Chapas (Art. VII-6 do Regimento Interno) 

14/08 - (6ª feira) 20 h Encerramento do prazo para regularização do Pedido de Registro de Chapas (Art. VII-6 do Regimento Interno)

17/08
(2ª feira)

17 h Realização de reunião do Diretor de Atividades Institucionais com os Representantes de Chapas em atendimento do 
Regimento Interno. Realização de sorteios (Art. VII-10, VII-11 e VII-12 do Regimento Interno)

31/08
(2ª feira)

Início da fixação das propagandas das Chapas nas dependências do CLUBE.
Entrega das chaves das salas aos representantes de Chapa

SETEMBRO

11/9
(6ª feira)

Até 
20 h

Último prazo para manifestação das chapas que desejarem enviar correspondência para associados do interior. (Art. 
VII-13 § Único do Regimento Interno) 

14/09 
(2ª feira)

18 h Comunicação ao Conselho Diretor do CLUBE das Chapas registradas e da Ordem das mesmas nas cédulas únicas, 
conforme sorteio realizado em 17 de agosto de 2020.

16/09 
(4ª feira)

Até 
20 h

Recebimento dos Programas de Ação de cada Chapa para registro (Art. VII-4 do Regimento Interno) 

Início da inserção de propaganda no “site” do CLUBE (Art. VII-15 do Regimento Interno.) 

Encaminhamento por e-mail para a Diretoria Atividades Institucionais do material de promoção das Chapas a 
ser enviado aos associados residentes fora do Grande Rio e pelo “site” do CLUBE. (Art. VII-13 § Único e VII-15 do 
Regimento Interno)

Entrega do material de promoção de cada Chapa a ser publicado no Jornal do Clube (Art. VII-9 do Regimento 
Interno).

21/09 - (2ª feira) 17 h Conferência do material a ser enviado para associados fora do Grande Rio

28/09 - (2ª feira) Último dia para envio do material para associados fora do Grande Rio (Art. VII-30 do Regimento Interno)

OUTUBRO

20/10 
(3ª feira)

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

22/10 - (5ª feira) 11h30 Abertura da Assembleia Geral Ordinária 

22/10 - (5ª feira) 12 h Início da votação

22/10 - (5ª feira) 20 h Término de votação

22/10 - (5ª feira) 20h30 Início da apuração

NOVEMBRO 09/11 - (2ª feira) 18 h Assembleia Geral Solene para posse dos eleitos.

ESTATUTO DO CLUBE DE ENGENHARIA
Art. 50 – Quórum – 10% (dez por cento) de Associados Efetivos quites em 31 de agosto do ano em que a eleição se realiza.
Art. 51 – Candidatos – Associados Efetivos quites, que tenham tido a admissão aprovada pelo menos 1 (um) ano antes da data da Assembleia de eleição.  

– até 24/09/2019 – Matrícula – 40407
Eleitores – Que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da data da realização da referida Assembleia.  

– até 26/05/2020 – Matrícula –  40520

Calendário das Eleições para Renovação do Terço do Conselho Diretor – Triênio 2020/2023
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eSQUenTa

Estudantes de Engenharia esquentam as 
baterias para o grande encontro anual
A Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia 
(SAE) promove há três anos o Encontro Fluminense 
de Estudantes de Engenharia (EFEEng), criado 
para estimular e promover debates de temas que 
os mobilizam, tanto no campo profissional quanto 
no estudantil. A própria preparação do evento, 
desde 2017, parte dos graduandos de universidades 
particulares e públicas organizados na SAE, com 
crescente sucesso. Neste ano, diante da pandemia e 
a suspensão de atividades presenciais, a decisão foi 
fazer o evento online. Com o tema “Qual o papel do 
Engenheiro no enfrentamento de uma crise?” o  4º 
EFEEng vai acontecer nos dias 17 e 31 de outubro,  
via transmissão no Youtube (Ver quadro). 

Aquecimento 
Como preparação para os dois dias de evento no mês 
de outubro, a Sae criou o Esquenta EFEEng, com 
palestras ao longo do mês de setembro, em forma de 
lives, no Instagram, sempre aos domingos e quartas-
feiras com convidados das engenharias, economia, 
Meio ambiente, Psicologia e outras áreas. 
na primeira atividade, no dia 07 de setembro, o 
presidente do Clube, Pedro Celestino, abordou As 
perspectivas para a Engenharia Brasileira. em conver-
sa com o estudante vinícius ruas, o presidente fez 
breve retrospectiva de sua trajetória como estudante 
e como profissional. a situação econômica do país, 
o novo Marco legal do Saneamento, e a situação da 
engenharia no estado do rio de janeiro também 
estiveram em pauta. entre muitas outras atividades, 
em 13 de setembro, o encontro foi com o estudan-
te de engenharia Mecânica Wallace rosendo e o 
ex-presidente da agência espacial Brasileira luiz 
Bevilacqua, que debateram o anticientificismo que 
se conecta com a perda de investimento em ciência 
e tecnologia e pesquisas nacionais, em meio a temas 
como a importância do programa espacial para a 
soberania do país, em especial da amazônia e a 
ausência de políticas para a área. 

Aula Magna
o dia 22 de setembro foi especial, o esquenta 
eFeeng teve como convidado uma das principais 

referências em meio ambiente e amazônia do país: 
o engenheiro e pesquisador Carlos nobre e o tema 
“amazônia está próxima do ponto de não retorno. 
a necessidade de uma nova bioeconomia de floresta 
em pé”. em interação com a Bióloga e estudante 
de engenharia vanessa alves, ele abordou diver-
sos aspectos da importância da amazônia para o 
Brasil e o mundo: regulação do clima, conservação 
da biodiversidade; e riscos de savanização, poden-
do transformar-se em uma vegetação de cerrado. 
o cientista apresentou o projeto amazônia 4.0, 
detalhando duas estratégias de desenvolvimento de 
capacidades na amazônia: os laboratórios Criati-
vos da amazônia e a Rainforest Business School, res-
pectivamente, laboratórios de campo transportáveis 
nas quais se processa produtos da biodiversidade, e 
uma escola de negócios voltada para a bioeconomia. 
a aula imperdível de Carlos nobre foi transmitida 
via Youtube.

até o dia 07/10 o esquenta continua e as lives esta-
rão disponíveis no Instagram da Sae e podem ser 
vistas no IGVT. em seguida a equipe da Sae entra 
em breve descanso para a realização do 4º eFeeng, 
com a seguinte programação:

DIA 17/10
9h – Abertura Oficial do 4° EFEEng – Pedro Celestino 
(Presidente do Clube de Engenharia).
9h15 – “Contexto histórico: O papel do Clube 
de Engenharia em outros momentos de crise” – 
Convidados do Clube de Engenharia.
10h45 – “A importância do Planejamento: O novo 
normal pelo olhar da Engenharia” – Professor Adauri 
Rodrigues Junior.
14h – “Economia comportamental” – Prof. Roberto 
Ivo Filho.
15h20 – “A importância da educação financeira para 
o seu bem estar” – Jennifer Montenegro.
16h40 – “Como não cair na obsolescência e recriar 
sua imagem profissional” – João Xaubert.
17h55 às 18h – Encerramento.

DIA 31/10
9h – Abertura 
9h30 às 14h (com intervalos) – “A atuação das uni-
versidades no enfretamento do COVID-19” 
Participação das principais universidades que atuaram 
neste enfrentamento.
15h30 – “Roda de conversa”
17h – Encerramento.

as inscrições para o encontro são gratuitas e já estão abertas. Para se inscrever basta retirar ingresso no 
site da Sympla (http://bit.ly/Sympla4efeeng). através da inscrição será possível receber o link de acesso 
para as transmissões do dia 17 e do dia 31 de outubro, transmitidos no Youtube. apenas os inscritos 
receberão o link de acesso. dessa forma, também, será possível emitir os certificados dos participantes. 
Mais informações no Instagram da Sae: http://instagram.com/sae.clubedeengenharia ou acesse o site 
do Clube: http://portalclubedeengenharia.org.br/quem-somos/sae-secretaria-de-apoio-ao-estudante/.

Carlos Nobre: “Amazônia está próxima do ponto de não retorno. A necessidade de uma nova bioeconomia de floresta em pé”.

http://instagram.com/sae.clubedeengenharia
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPxZfBeYrL3o
https://www.instagram.com/sae.clubedeengenharia/channel/
http://portalclubedeengenharia.org.br/quem-somos/sae-secretaria-de-apoio-ao-estudante/
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Pandemia expôs as barreiras para acesso a 
conexões de qualidade no país

InClUSÃo dIGITal

Pesquisa TIC Domicílios 
2019 e o Painel TIC 
COVID-19 trazem 
indicadores sobre uso de 
Internet.

Com a imposição das medidas de 
distanciamento social por conta 
da pandemia de Covid-19, o uso 
de Internet disparou e se tornou 
indispensável para muitas pessoas 
e setores da economia em todo o 
mundo. o acesso à Internet é um 
dos fatores básicos da inclusão 
digital, mas dados recentes 
divulgados pelo Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br) 
mostram que o país ainda enfrenta 
não só o desafio do acesso, mas 
também da qualidade da conexão. 
apesar de 134 milhões (74%) 
de brasileiros se conectarem à 
rede, 27% usa conexões com 
franquias de dados, que tornam 
difícil ou impossível, por exemplo, 
o consumo de videoaulas ou 
participação em videoconferências. 
diante do distanciamento social, 
esse tipo de comunicação cresceu 
a patamares históricos: 64% 
dos usuários fazem uso dessas 
ferramentas, número que dobrou 
com relação, por exemplo, a 2016.

estes e outros dados fazem parte da 
TIC domicílios 2019, lançada no 
final de maio e com dados coletados 
entre outubro de 2019 e março de 
2020, e do Painel TIC Covid-19, 
lançado em agosto com dados de 
junho e julho deste ano.

Acesso continua a 
crescer...
Chegando à 15ª edição, a TIC do-
micílios é a mais relevante pesquisa 
no país sobre uso de Internet, e 
aponta que o Brasil continua sua 
curva ascendente de novas conexões 
à rede, capitaneadas principalmente 
pelos telefones celulares e conexões 
móveis. Pela primeira vez, mais da 
metade (53%) da população rural 
está conectada, embora ainda em 
taxa baixa se comparada à urba-
na (77%). o percentual total de 
usuários pode ser ainda maior se 
considerarmos também as pessoas 
que utilizam aplicativos, como os 
de mensagem instantânea, mas que 
não sabem que isso é um tipo de uso 
de Internet: o indicador de usuá-
rios da rede passa de 74% para 79% 
se incluída também essa parte da 
população.

o recorte socioeconômico, no 
entanto, evidencia que, apesar 
de praticamente universalizado 
na população mais rica (95% 
das classes a e B), o acesso da 
população mais pobre é muito 
baixo: 37% continuam off-line. 
esse cenário ajuda a entender 
por que tantas pessoas relataram 
dificuldade, ainda no início da 
pandemia, para se inscrever e 
receber o auxílio emergencial 
aprovado pelo Congresso nacional: 
o requerimento e acompanhamento 
do benefício precisavam ser feitos 
pela Internet. outros recortes 
sociais, como cor/etnia, escolaridade 
e região do país apontam que a 
inclusão digital é, de fato, um 
desafio da própria inclusão social.

...mas qualidade segue 
desigual
a inclusão digital é um conceito am-
plo, que entende que a possibilidade 
de acesso e uso crítico e consciente 
de TICs é um fator de inclusão social 
no contexto contemporâneo. e ape-
sar de o acesso à Internet ser usado 
por muitos como medidor da inclu-
são digital, na prática existem muitas 
outras barreiras, como habilidades 
para o uso da rede e a qualidade da 
conexão. 

Um dado importante diz respeito 
ao tipo de dispositivo usado para se 
conectar à Internet. Quanto menor 
a renda, maior é a chance de um 
brasileiro utilizar a rede apenas pelo 
telefone celular — um tipo de dispo-
sitivo mais barato que computadores 
e tablets, mas que possui limitações, 
principalmente se considerarmos que 
grande parte do mercado nacional 
é formada por celulares com confi-
gurações básicas e pouca memória 
interna. enquanto 86% da popula-
ção com renda familiar acima de 10 
salários mínimos pode escolher entre 
usar celulares ou computadores, 79% 
daqueles com renda de até 1 salário 
mínimo acessa a rede apenas pelo 
celular. as implicações podem ser re-
levantes: assistir a videoaulas ou criar 
um currículo, por exemplo, se tornam 
tarefas mais difíceis se forem feitas 
nas telas pequenas.

Quando partimos para o tipo de co-
nexão, mais diferenças: quanto maior 
a renda, maior a probabilidade de 
uma pessoa ter uma conexão domici-
liar fixa à rede, geralmente sem fran-
quia de dados e, portanto, mais cara. 

Pixabay

Apesar de praticamente 
universalizada na população 

mais rica, a população mais 
pobre segue off-line.



11

MAIO A seteMbrO de 2020

Bia Barbosa, diretora do Intervozes, carrega 
a tradição de representar a sociedade civil no 
direito à comunicação. 

enquanto 89% da população com 
renda familiar acima de 10 salários 
mínimos tem acesso à conexão fixa, 
esse percentual é de apenas 43% na 
população que ganha até 1 salário 
mínimo. os pacotes de dados nas 
redes móveis, via modem ou chip 
3G/4G, limitam e muito o que um 
usuário pode fazer na rede.

Uso intensivo da rede 
durante a pandemia
em julho, o Brasil atingiu nível 
inédito de tráfego de Internet, 
chegando a 13,5 terabits por 
segundo. reflexo da intensificação 
do uso da rede no contexto da 
pandemia. Um exemplo é o 

10º Fórum da Internet do Brasil aborda 
desafios da Governança da Internet
entre 21 e 25 de setembro o CGI.br realizou, pela primeira vez, 
uma edição do Fórum da Internet do Brasil de forma comple-
tamente remota. o evento multissetorial reuniu governos, setor 
privado, sociedade civil, academia e comunidade técnica. entre os 
assuntos do momento estiveram a relação entre Internet e a pan-
demia de Covid-19, Inteligência artificial, Internet e sustentabili-
dade, educação on-line, desinformação, privacidade e proteção de 
dados, além de temas relacionados a cidadania e inclusão digital. o 
evento acontece no mesmo ano em que se comemoram os 25 anos 
do CGI.br, organismo que é referência mundial em Governança da 
Internet e que tem como objetivo aconselhar as políticas públicas 
de desenvolvimento da Internet no Brasil, além de coordenar a in-
fraestrutura técnica da rede no país. Formado por um grupo de 21 
conselheiros, parte deles eleitos e parte indicada pelo Governo Fe-
deral, o comitê teve atuação determinante, por exemplo, na criação 
do Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, e da lei Geral de 
Proteção de dados Pessoais, que passou a valer em setembro. 

comércio eletrônico, que ao 
contrário de outros setores da 
economia, registrou aumento 
durante a crise: 66% dos usuários 
fizeram compras online durante 
a pandemia, aumento de 22% 
com relação a 2018. os dados 
são do Painel TIC Covid-19 e 
consideram brasileiros com 16 
anos ou mais.

a Internet também foi central 
para a saúde: 72% dos usuários 
buscaram se informar sobre o 
tema de forma online durante a 
pandemia, aumento de 17% com 
relação aos dados registrados pela 
TIC domicílios 2019. e 49% 
usaram a rede para trabalhar de 
forma remota, segundo o Painel. 
as mudanças de hábitos podem vir 
para ficar e ratificam a importância 
de baratear o acesso a conexões de 
qualidade à Internet no país.

os dados da TIC domicílios 2019 
e do Painel TIC Covid-19 estão 
disponíveis de forma aberta no site 
cetic.br.

a Coalizão direitos na rede con-
quistou, em processo eleitoral no pri-
meiro semestre, a eleição da jornalista 
Bia Barbosa, integrante do coletivo 
Intervozes, como uma das represen-
tantes da sociedade civil no Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.
br). em entrevista ao jornal do Clube 
de engenharia Bia, que iniciou no 
mês de junho sua gestão de três anos, 
falou sobre a plataforma defendida 
pela Coalizão: “Por uma internet 
livre, inclusiva e democrática”.
Segundo Bia Barbosa, a Coalizão 
trabalha com três pautas prioritárias 
pela conquista de direitos digitais: a 
garantia da liberdade de expressão, a 
proteção da privacidade e dos dados 
pessoais e a universalização do acesso 
à internet. esta última é uma luta 
travada há mais de 10 anos, mas que 
no atual contexto se faz primordial: 
“nesse momento de pandemia a 
gente vê, se ainda não estava claro 
para todo mundo, o quanto a desi-
gualdade de acesso à internet pode 
ampliar a desigualdade social no país, 
o quanto as pessoas que estão cum-
prindo isolamento social estão tendo 
dificuldades não só para trabalhar 
pela internet, mas para estudar, e essa 
questão tem se mostrado ainda mais 
crucial do que era antes”, afirmou. 
ao mesmo tempo, o massivo aces-
so à internet por mais horas diárias, 
intenso uso do comércio online, de 
plataformas de educação e trabalho, 

O tripé das lutas no espaço virtual
pedem uma visão crítica sobre o gran-
de tráfego de dados pessoais. Por isso 
a privacidade e proteção dos dados 
é uma das prioridades para a Coali-
zão, expressada hoje na pressão pela 
criação da autoridade nacional de 
Proteção de dados, prevista na da lei 
Geral de Proteção de dados (lGPd), 
que entrou em vigor em setembro. 
a integrante do coletivo Intervozes 
acrescentou que a vigência da lei de 
proteção de dados se faz fundamental 
no momento em que cresce o uso de 
dados pelo poder público, notadamen-
te governos e prefeituras, supostamen-
te para combater a criminalidade ou 
até por medidas sanitárias. “você tem 
desde câmeras instaladas em todos os 
lugares até políticas de biometria, por 
exemplo, para acessar determinados 
serviços públicos. São dados sensí-
veis como o dado biométrico, que se 
for vazado você não consegue trocar, 
não é como a senha de um cartão 
de banco por exemplo”, explicou. a 
autoridade nacional, até agora ine-
xistente, tem como função fiscalizar 
o uso dos dados coletados tanto por 
empresas quanto pelo poder público, 
para garantir que seu uso respeite os 
direitos dos cidadãos.  
o último lado do tripé de direitos é a 
garantia da liberdade de expressão nas 
redes. esta questão se conecta com o 
combate à desinformação, hoje expres-
sado pelo Pl das Fake news. É preciso 
fazer o enfrentamento à produção de 
desinformação, principalmente quando 
esta impacta as eleições e a democra-
cia como um todo, mas com medidas 
que não acabem por cercear discursos 
legítimos. a internet, como espaço 
central para o exercício da liberdade de 
expressão, deve ser “um ambiente livre 
de discursos de ódio, de violência, de 
abusos, mas com medidas que preci-
sam ser discutidas e implementadas de 
maneira bastante cuidadosa, ouvindo 
todos os setores para que isso não 
incorra em violação ao direito funda-
mental à liberdade de expressão”.

dIreIToS

Em julho, o Brasil atingiu 
nível inédito de tráfego de 
Internet: 13,5 terabits por 
segundo.

https://cetic.br/
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voTo onlIne

Como Votar:
acesse o tutorial completo da votação aqui. Se persistir alguma dúvida, entre em contato com os 
seguintes telefones e e-mails: Fernando ribeiro  Cel.: (21) 2137-1200 / 98822-2841
fribeiro@clubedeengenharia.org; Willians Cel.: (21) 98645-7006, Mauricio Cel.: (21) 98883-0525, 
Sergio Cel.: (21) 99342-2512; atendimento@clubedeengenharia.org.br  

Treinamento: 
•	 Anote	na	agenda:	o	próximo	treinamento	será	no	dia	15 de outubro, quinta-feira, entre 12h e 20h, 

seguindo os mesmos procedimentos dos anteriores realizados em   27/08 e 24/09. ambos aconteceram 
com sucesso reunindo um total de 209 sócios que votaram em pelo menos 1 treinamento.

•	 É	importante	que	o	associado	tenha	atualizado,	junto	ao	Clube,	seus	dados	cadastrais:	nome	completo,	
e-mail particular, número do CPF, telefones celular e fixo e endereço residencial. o ideal é enviar 
essas informações para atendimento@clubedeengenharia.org.br.

•	 Esclarecimento	sobre	o	voto	pelo	celular:	em	alguns	aparelhos	pode	ser	necessário	ativar	o	JavaScript	
no celular para acessar o ambiente de votação. 

As eleições pela Internet que O Clube de 
Engenharia realizará em 22 de outubro para 
a renovação do Terço de seu Conselho Diretor 
– triênio 2020/2023 – inaugura um novo 
momento da centenária instituição. É, sem 
dúvida, um passo decisivo rumo ao processo 
democrático que garante, em condições iguais, o 
direito do voto a todo o seu corpo social. O novo 
sistema permitirá não só que associados de todo 
o país votem, como dará maior acessibilidade 
para os residentes no estrangeiro e para as 
pessoas com dificuldades de locomoção.

a decisão, além do impacto positivo na percenta-
gem de participação, permite em tempos difíceis 
de pandemia, considerável redução de custos e a 
preservação do meio ambiente, se comparada com 
os procedimentos de pleitos anteriores com o voto 
presencial em papel. Seguindo todos os protoco-
los de segurança, os cuidados para que eleitores 
tenham maior intimidade com o voto pela internet 
levaram à programação de três eleições simuladas, 
nos meses de agosto, setembro e outubro, para es-
clarecer e treinar os eleitores para que não tenham 
dúvidas na hora de eleger seus candidatos.

diretores e funcionários, em home office, sob 
a coordenação da diretora de atividades Insti-
tucionais Maria Glícia da nóbrega Coutinho, e 
a supervisão do diretor de atividades Técnicas 
joão Fernando Guimarães Tourinho, atuam em 
tempo integral para que as eleições 2020 do Clube 
de engenharia sejam uma referência, em especial 
junto às categorias que integram seu corpo social, e 
também para outras instituições que ainda resistem 
à eleição online.

A garantia do direito ao voto para todos

Recadastramento: 
1 - Para votar pela internet sem problemas é necessário atualizar os dados cadastrais. a cédula de votação 

será recebida no e-mail pessoal e a senha de acesso ao sistema de votação será composta dos primeiros 
quatro algarismos do CPF. 

2 - os links para as eleições são todos individuais e cada um destes só poderá ser utilizado por quem 
o recebeu em seu endereço de e-mail particular. Portanto, apenas o usuário do e-mail poderá votar 
através do link recebido. 

3 - Para atualizar os dados e fazer seu recadastramento, basta enviar e-mail comunicando nome completo, 
e-mail particular, número do CPF, telefones celular e fixo e endereço residencial. 

4 – É necessário confirmar se existem débitos, e as possibilidades de pagamento, para que possa quitá-los 
em tempo hábil. os débitos devem ser quitados até 16h da terça-feira, dia 20/10, aproximadamente 
48 horas antes das eleições do dia 22/10. É possível fazer o pagamento online acessando esta página. 

•	 Tanto	para	 atualizar	os	dados	quanto	para	 confirmar	 se	 existem	débitos	 entre	 em	contato	 com	o	
e-mail atendimento@clubedeengenharia.org.br

Para que tudo aconteça da melhor maneira possível é 
necessária a colaboração de todos. 
Fique atento às informações a seguir:

http://portalclubedeengenharia.org.br/como-votar/
mailto:atendimento%40clubedeengenharia.org.br?subject=
mailto:atendimento%40clubedeengenharia.org.br?subject=
http://portalclubedeengenharia.org.br/servicos/pagamentos-online/
mailto:atendimento%40clubedeengenharia.org.br?subject=

