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Qual o futuro de uma geração sem acesso à educação?
Iniciativas passadas de planos de interconexão das 
escolas públicas à internet não tiveram a imple-
mentação nem o acompanhamento necessário. 
Um satélite brasileiro lançado com preocupações 
eminentemente sociais de atendimento às loca-
lidades sem acesso e comunidades carentes teve 
seu objetivo alterado em mudanças subsequentes 
de governos. atualmente proliferam projetos sem 
a mínima condução planejada tentando apagar 
a vergonha nacional de vermos uma juventude 
sem possibilidade de alcançar o conhecimento. 
estudos elaborados por entidades de reconhecida 
credibilidade acentuam a precariedade, em plena 
pandemia, das ferramentas colocadas à disposição 
dos educadores, a ponto do Tribunal de Contas 
da União vir a público se manifestar sobre “os 
riscos  e os problemas da conexão da banda larga 
nas escolas brasileiras”, e levantar a necessidade de 
uma auditoria.
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Nomes e chapas 
dos candidatos

Concorrentes à diretoria 
e à renovação do terço do 
Conselho diretor.

Profissionais 
unidos na luta

Salário Mínimo Profissional 
de engenheiros ameaçado 
de extinção.
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Futuros 
engenheiros em 
movimento

evento será online e acontece nos dias 
13, 14 e 21 de agosto. Inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas através da 
plataforma Sympla.

MaIS SaÚde

Em pauta a 
geopolítica da 
vacina

o que está em jogo é a defesa de um 
sistema produtivo e tecnológico que 
atenda à população e também possa gerar 
renda, emprego e desenvolvimento.

páginas 8 e 9páginas 10 e 11
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O Clube de Engenharia tem uma longa trajetória de ações na defesa permanente da interconexão das escolas públicas urbanas com acessos à banda 
larga de qualidade.

Marcelo Casal Jr / Agência Brasil
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Vergonha Nacional
a pandemia que assola o país, além da terrível 
consequência com a perda de centenas de milhares 
de vidas, evidenciou situações novas. entre elas, a 
compreensão prática de comportamentos sociais 
e mudanças que possivelmente vieram para ficar. 
São os casos, por exemplo, do trabalho remoto e 
das compras por aplicativos, que constituem novas 
formas de procedimentos naturalmente incorporados 
ao cotidiano.

ao mesmo tempo em que estas novas condutas se 
estabelecem buscando a adaptação às restrições, es-
cancaram-se outras fragilidades, com destaque para 
as escolas públicas da educação básica brasileira, que 
sem a possibilidade do ensino presencial, não tive-
ram soluções adequadas para dar continuidade aos 
seus conteúdos curriculares. esse drama se amplia 
com a ausência da merenda escolar nas comunidades 
carentes.

as desigualdades sociais associadas à inadequação ao 
ensino digital, por insuficiência de recursos colo-
cados à disposição de escolas, professores e alunos, 
comprometeram iniciativas para atender à nova 
realidade imposta. as aulas foram interrompidas, 
e não se sabe ainda o prejuízo pedagógico que a 
interrupção representará para essa geração. e se nem 

mesmo as escolas estão devidamente conectadas à 
internet, igualmente alunos e professores não podem 
se conectar.

É necessário que as escolas possam ter acesso à 
banda larga com velocidades adequadas de forma 
a desenvolverem suas atividades administrativas e 
curriculares. e também para que professores e alunos 
possam utilizar dispositivos e se comunicar através 
de plataformas de ensino a distância e planos de 
prestadores de serviço, que permitam a interação 
entre eles e a escola por aplicativos. as evidências 
mostram que um ensino híbrido, mesclando ativida-
des presenciais e remotas, deve constituir um padrão 
mais adequado ao “novo normal”.

o Clube de engenharia dá suporte técnico e regula-
tório em audiências em câmaras de vereadores mu-
nicipais e defende, juntamente com outras entidades 
da sociedade civil, o atendimento compulsório por 
parte das concessionárias dos serviços de telecomu-
nicações, para a interconexão das escolas públicas ur-
banas com acessos à banda larga de qualidade. Uma 
solução que não envolve recursos adicionais do poder 
público, pois se trata de uma obrigação contratual 
das concessionárias.

A Diretoria

EXPEDIENTE

PreSIdenTe
Pedro Celestino da Silva Pereira Filho

1º vICe-PreSIdenTe
Sebastião josé Martins Soares

2º vICe-PreSIdenTe
Márcio joão de andrade Fortes

dIreTora de aTIvIdadeS 
InSTITUCIonaIS
Maria glícia da nóbrega Coutinho

dIreToreS de aTIvIdadeS TÉCnICaS
artur obino neto
joão Fernando guimarães Tourinho
josé eduardo Pessoa de andrade
Maria alice Ibañez duarte

dIreTor de aTIvIdadeS SoCIaIS
Bernardo griner

dIreTor de aTIvIdadeS CUlTUraIS
Cesar drucker

dIreToreS de aTIvIdadeS FInanCeIraS
leon Zonenschain
luiz oswaldo norris aranha

dIreTorIa de aTIvIdadeS 
adMInISTraTIvaS
leon Zonenschain
luiz Carneiro de oliveira

ConSelHo FISCal
eliane Hasselmann Camardella Schiavo
Marco aurélio lemos latgé
denise Baptista alves
Severino Pereira de rezende Filho

ConSelHo edITorIal

Pedro Celestino
luiz oswaldo norris aranha

alcides lyra lopes 
ana lucia Moraes e Souza Miranda
Cláudia do rosário vaz Morgado
james Bolivar luna de azevedo
lucas getirana de lima
Marcio Patusco lana lobo
Mariano de oliveira Moreira
newton Tadachi Takashina
Tatiana da Silva Ferreira

redaÇÃo
editora e jornalista responsável
Tania Coelho - reg. Prof. 16.903
Textos: guilherme alves, Mariana gomes e 
Mateus Santos
rodrigo Mariano - reg. Prof. 32.394/rj
editoração: Márcia azen 
Produção: espalhafato Comunicação
Fotos: Fernando alvim/arquivo Clube de engenharia
Colaboração: Marcia ony
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ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA, DESENVOLVIMENTO E DEMOCRACIA

Presidente: Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite 
1º Vice-Presidente: Luiz Alfredo Salomão 

2º Vice-Presidente: Regina Conceição Corrêa da Silva Moniz Ribeiro 

DIRETORIA 

Alfredo Maciel da Silveira 
Eduardo  José da Costa  König  da  Silva 

Guaraci Corrêa Porto 
Lilia Varela  Clemente dos Santos 

Lucas Getirana de Lima 
Marco Aurélio Lemos Latgé 

Margarida Lima 
Mariano de Oliveira Moreira 

Paulo Roberto Vilela Dias 
Sergio Niskier 

CONSELHO FISCAL (Titulares) 

Affonso Paulo Gilano de Mello 
Roberto Guimarães Boclin 
Roberto Saturnino Braga 

CONSELHO FISCAL (Suplentes) 
José Henrique Rabello Penido Monteiro, Márcio Pinto Paes Leme, 

Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão 
 

TERÇO DO CONSELHO DIRETOR (Titulares)

Alvaro Luiz Gonçalves Cantanhede 
Antonio Cezar Carvalho Benoliel 

Bruno Pinto Costa 
Chequer Jabour Chequer 

Denise Baptista Alves 
Evaldo Valladão Pereira 

Fernando Otavio de Freitas Peregrino 
Glauber do Nascimento Ramos 

José Eduardo Pessoa de Andrade 
José Luiz Alquéres 

José Schipper 
Luiz Antonio Martins 

Luiz Carneiro de Oliveira 
Luiz Fernando Teixeira de Souza 

Luiz Rodrigues Freire 
Márcio João de Andrade Fortes 

Osvaldo Henrique de Souza Neves 
Richard Magdalena Stephan 

Sergio da Costa Velho 
Yassine Lagraf 

 
CONSELHO DIRETOR (Suplentes) 

Edinaldo José de Souza, Elisa Oliveira de Souza, Victor Carvalho Buarque 
de Holanda, Thomas Moreira Campello, Zilton José Sá da Fonseca 

Presidente: Márcio Ellery Girão Barroso 
1º Vice-presidente: Márcio Patusco Lana Lobo 
2ª Vice-presidente: Maria Alice Ibañez Duarte 

 
DIRETORIA 

Alexandre Vacchiano de Almeida 
Ana Lúcia Moraes e Souza Miranda 

José Carlos de Lacerda Freire 
Júlio Artur Villas Boas 

Marlise de Matosinhos Vasconcellos 
Miguel Santos Leite Sampaio 

Ricardo Latgé Milward de Azevedo 
Tatiana da Silva Ferreira 

Victor Hugo Pereira Rodrigues 
Vinícios Augusto Pereira Benevides   

 
CONSELHO FISCAL (Titulares) 

Arciley Alves Pinheiro 
Arnaldo Silaid Muxfeldt 

Guilherme Isidoro Martins Pereira 
 

CONSELHO FISCAL (SupLENTES) 
Angèle Maria Bogossian Dutra, Jorge Luiz Bitencourt da Rocha, 

José Jorge Teixeira Churro 
 

TERÇO DO CONSELHO DIRETOR (Titulares) 

Angelo Rafael Greco 
Artur Obino Neto 

Carlos Antonio Rodrigues Ferreira 
Carlos Eduardo da Silva Ramos 

Douglas Araújo da Silva 
Elvio Lima Gaspar 

Erick Braga Ferrão Galante 
Jaques Sherique 

Jorge Eduardo da Silva Tavares 
José Brant de Campos 
Leonardo Ribeiro Xisto 

Licinio Machado Rogério 
Luiz Bursztyn 

Mário Augusto Pitangueira Borges 
Ney Robinson Salvi dos Reis 
Othon Luiz Pinheiro da Silva 

Rafael Oliveira da Mota 
Renato Rodriguez Cabral Ramos 

Rubin Pedro Diehl Filho 
Silvano José da Silva 

 
CONSELHO DIRETOR (Suplentes) 

André Leonardo Pitangueira Borges, Cefas Humberto da Silva, Duaia Vargas 
da Silveira, Nelson Meirim Coutinho, Itamar Marques da Silva Junior

Eleições para a Diretoria, Conselho Fiscal, Renovação do Terço do Conselho Diretor e Eleição 
das Mesas Diretoras das Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) - Triênio 2021/2024
o Clube de engenharia realiza, em 26 de agosto, de 11h30min às 20h, eleições para a renovação da diretoria, Conselho Fiscal, Terço de seu Conselho diretor 
e das Mesas diretoras das divisões Técnicas especializadas (dTes) – triênio 2021/2024. a abertura da assembleia geral ordinária que dá início ao processo 
eleitoral será às 11h30min do dia 26 de agosto, quinta-feira, e a apuração dos resultados a partir das 20h30min. a posse dos eleitos será realizada em assembleia 
geral Solene no dia 13 de setembro, segunda-feira, às 18h. Publicamos abaixo a relação dos integrantes das chapas concorrentes:
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Medida provisória 
ameaça extinguir Salário 
Mínimo Profissional de 
Engenheiros
MP 1040 mira a modernização 
do ambiente de negócios, mas 
recebe emendas sem ligação com 
a proposta original, os chamados 
“jabutis”, que ameaçam a 
Engenharia

a Câmara dos deputados aprovou, 
no dia 24 de junho, o texto da Medi-
da Provisória 1040/2021, de autoria 
da Presidência da república, e que, 
entre outras emendas, prevê a revoga-
ção da lei nº 4.950-a, de 1966, que 
criou o Salário Mínimo Profissional 
para engenheiros e outras categorias. 
o texto, que seguiu para votação no 
Senado, representa mais um ataque à 
engenharia e seus profissionais. en-
tidades nacionais, incluindo o Clube 
de engenharia, se uniram para de-
nunciar o que, na prática, significaria 
uma retirada de direitos conquistados 
pelos engenheiros há 55 anos. a 
reação contrária já começou, embora 
seja necessário intensificar a mobili-
zação nacional para que, no Senado, 
prevaleça a garantia constitucional.

Direito ameaçado
o Salário Mínimo Profissional 
(SMP) é uma conquista histórica e 
que mobilizou a sociedade brasileira 
à época de sua aprovação, em ple-
na ditadura militar. Inspirada pelo 
engenheiro e político rubens Paiva, 
assassinado pelos militares, a lei nº 
4.950-a foi proposta pelo deputado 

e advogado almino affonso e se 
transformou em um dos principais 
direitos da categoria. ela prevê o valor 
de 6 salários mínimos nacionais como 
piso inicial de trabalho em jornada de 
6 horas para engenheiros, agrônomos, 
químicos, arquitetos, médicos veteri-
nários, todos no regime celetista.

no documento original da MP 1040, 
publicado em março pela Presidên-
cia, não havia menção à revogação 
da lei. a proposta foi inserida por 
emenda do deputado alexis Fontey-
ne. Trata-se de um “jabuti”, jargão 
jurídico para definir adições que não 
possuem ligação direta com o assunto 
inicial do documento — no caso, a 
“modernização do ambiente de ne-
gócios do país”. em sua justificativa, 
o deputado afirma que a revogação 
visa “garantir a liberdade de iniciativa 
aos profissionais liberais e pela livre 
concorrência”. 

Para roberto Freire, presidente da 
Federação Interestadual de Sindica-
tos de engenheiros (Fisenge), trata-
se de um subterfúgio que esconde 
interesses. “desde 2017, o Brasil vive 
um processo de reformas neoliberais, 
como a reforma Trabalhista e Pre-
videnciária que desregulam o mundo 
do trabalho. a chamada flexibilização 
nada mais é do que precarização dos 
direitos e favorecimento ao lucro das 
grandes corporações”, afirma ele. “no 
ambiente público já não cumprem o 
SMP, alegando que o regime jurídico 
não se submete à lei. Mas as empre-
sas privadas cumprem, ou, quando 

eleIÇõeS

MÊS DIA HORA ASSuNTO

JuLHO

19 
(2ª feira) 18 h

Conferência do material de propaganda das 
chapas a ser enviado para associados fora 
do Grande Rio. 

27 
(3ª feira) 20 h

Encerramento de filiação em DTEs com 
direito a votar e ser votado (Artigo VII-56 do 
Regimento Interno).

29 
(5ª feira)

Último dia para envio do material de 
propaganda das chapas para associados 
fora do Grande Rio (Art. VII-30 do Regimento 
Interno).

AGOSTO

02 – (6ª 
feira) 18 h

Término de registro de chapas para as 
eleições para as Mesas Diretoras das DTEs 
(Artigo VII-56 do Regimento Interno). 

03 
(3ª feira) 

18 h
-

20 h

O Diretor Técnico promoverá:  
- Sorteio, caso haja mais de uma chapa 
concorrendo para uma mesma DTE, da 
posição das mesmas na cédula; e 
- Encerramento de verificação do 

preenchimento das condições exigidas 
para inscrições de chapas para as Mesas 
Diretoras  das DTEs. 

06 
(6ª feira) 20 h

Data limite para o recebimento de material 
de cada chapa concorrente as Mesas 
Diretoras das DTEs a ser enviado aos 
votantes. 

09 
(2ª feira)  

Envio do material sobre as chapas 
concorrentes para as Mesas Diretoras das 
DTEs aos votantes.

23 
(2ª 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). 

24 
(3ª feira) 18 h

Reunião dos Diretores de Atividades 
Institucionais e Técnicas com os 
representantes de chapas para indicação de 
um fiscal por chapa para acompanhamento 
da votação e da apuração do processo 
eleitoral.  

26 
(5ª feira) 11h30 Abertura da Assembleia Geral Magna. 

26 
(5ª feira) 12 h Início da votação. 

26 
(5ª feira) 20 h Término da votação. 

26 
(5ª feira) 20h30

Início da apuração e após encerramento 
divulgação pelo Presidente do CLUBE do 
resultado das eleições. 

SETEMBRO 13 
(2ª feira) 18h

Assembleia Geral Magna para posse dos 
eleitos para a Diretoria, Conselho Fiscal, 
Terço do Conselho Diretor e Chefes das 
Mesas Diretoras das Divisões Técnicas 
Especializadas (DTEs) 

Estatuto:  art. 50 – Quórum – 10% (dez por cento) de Associados Efetivos quites em 31 de julho do ano em 
que a eleição se realiza. art. 51 – somente participarão como:  Candidatos  – os Associados Efetivos quites, 
que tenham tido a admissão aprovada pelo menos 1 (um) ano antes da data da Assembleia de eleição – até 
25/08/2020 – Matrícula – 40.530;  e  Eleitores – Que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 
(cento e vinte) dias antes da data da realização da referida Assembleia. – até 30/04/2019 – Matrícula – 40.224

Calendário das Eleições para a Diretoria, Conselho 
Fiscal, Renovação do Terço do Conselho Diretor e 
Eleição das Mesas Diretoras das Divisões Técnicas 
Especializadas (DTEs) - Triênio 2021/2024



5

julho de 2021

dIreIToS

não, o profissional pode entrar na 
justiça”, explica Freire.

Para a presidente da Federação 
nacional dos arquitetos e Urbanistas 
(Fna), eleonora Mascia, a emenda 
precisa ser repudiada. “estamos arti-
culando um movimento nacional de 
enfrentamento que integra as fede-
rações e os conselhos profissionais”, 
explicou ela. “Queremos que esse 
movimento chegue aos senadores e os 
sensibilize sobre o impacto na regula-
mentação e no indicativo de precari-
zação das relações de trabalho”.

entre as justificativas contrárias à 
revogação da lei nº 4.959 está o art. 
7º da Constituição Federal, que as-
segura aos trabalhadores piso salarial 
proporcional à extensão e à com-
plexidade do trabalho. além disso, 
a MP 1040 possui outras emendas 
que também fragilizam a engenharia 
nacional. Uma delas dispensa a ano-
tação de responsabilidade Técnica 
(arT) para projetos de instalações 
elétricas de até 140 Kvas, o que 
pode trazer risco para os empreendi-
mentos. outra mina a capacidade de 
fiscalização dos Conselhos Profissio-
nais ao impedir que essas entidades 
suspendam o exercício de profissio-
nais inadimplentes.

União nacional
no dia 27 de junho, a Fisenge 
ingressou como Amicus Curiae na 
ação direta de Inconstitucionali-
dade sobre a MP ajuizada pelo PSB 
(Partido Socialista Brasileiro). o 
Amicus Curiae (“amigos da corte”) é 
um instrumento jurídico que permite 
que organizações da sociedade civil 
apresentem contribuições em ações 
no Supremo Tribunal Federal (STF). 
a participação da Fisenge busca 
provar na mais alta corte do país que 
a MP viola a Constituição Federal.

no texto entregue ao STF, a Fisenge 
argumenta que “vivenciamos a ten-
dência de expansão do mercado com a 
mercantilização de tudo e a adoção de 

reformas na regulamentação do traba-
lho, em países diversos, na direção da 
ampliação da flexibilidade do mercado 
de trabalho, por meio do aumento das 
formas contratuais (contrato temporá-
rio, por prazo determinado, terceiriza-
ção, contrato de trabalho intermitente, 
contrato de trabalho autônomo, além 
do tradicional contrato por prazo 
indeterminado)”. 

entidade que representa 12 sindica-
tos de engenheiros em todo o país, a 
Fisenge também encaminhou, no dia 
28 de junho, ofício a todos os sena-
dores pedindo a não aprovação da 
MP. no documento, a entidade escla-
rece a necessidade de se defender o 
Salário Mínimo Profissional a fim de 
garantir aos profissionais da categoria 
uma remuneração justa, compatível 
com suas funções e responsabilidades, 
além de combater a atuação irregular 
dos indivíduos sem formação para 
exercer atividades vinculadas à pro-
fissão. Movimento similar também 
realizou a Federação nacional dos 
engenheiros (Fne), que representa 
18 sindicatos e esteve em tratativas 
com o Senador angelo Coronel 
(PSd), autor de uma das emendas, 
no Senado, que já preparam o terreno 
para que a revogação do SMP seja 
retirada da MP 1040.

no dia 29 de junho, em reunião onli-
ne, conselhos nacionais que represen-
tam as categorias afetadas pela MP 
deram mais um passo na campanha 
para barrar a aprovação do documen-
to, dessa vez traçando um plano para 
conversar diretamente com a socie-
dade e com demais parlamentares no 
Senado. o sistema Crea/Confea, o 
Conselho de arquitetura e Urbanis-
mo (CaU/Br), o Conselho Federal 
de Medicina veterinária (CFMv), 
o Conselho Federal de Química 
(CFQ) e a Federação nacional de 
arquitetos e Urbanistas (Fna) lan-
çaram um documento e um Movi-
mento Unificado no qual detalham 
os erros da MP.

Reação já começou
além do Amicus Curiae da Fisenge 
junto ao Supremo Tribunal Federal, 
a mobilização de entidades afetadas 
pela MP 1040 já se reflete no Senado 
Federal. até agora são 9 emendas à 
Medida Provisória que visam garan-
tir que o SMP continue a ser garan-
tido por lei.

Uma delas é a emenda 253, de 
autoria do senador angelo Coronel 
(PSd). na avaliação do presidente da 
Federação nacional dos engenheiros 
(Fne), Murilo Pinheiro, a emenda 
foi um passo fundamental para que, 
no Senado, a proposta do deputado 
alexis Fonteyne seja barrada. “esta-
mos muito confiantes que a emenda 
correta e pertinente do Senador 
angelo Coronel será aprovada pelo 
conjunto dos parlamentares. Contu-
do, seguimos atentos e mobilizados 
para garantir que a apreciação da 
matéria se encerre de forma adequa-
da”, afirmou ele.

Para o senador angelo Coronel 
(PSd), a justifica para a revogação da 
lei do SMP é equivocada. “aqueles 
que defendem o fim do piso salarial 
para essas categorias argumentam que 
não pode a lei restringir o direito de o 
profissional acordar livremente o valor 
de produtos ou serviços. Todavia, o 
objetivo do legislador ao instituir piso 
salarial para esses profissionais não é 
impedir a livre concorrência, mas pro-

teger esses trabalhadores de cenários 
de exploração, com baixa remunera-
ção e jornadas de trabalho abusivas”, 
afirma o parlamentar.

outros senadores que apresentaram 
emendas contra a revogação do SMP 
foram Álvaro dias (Podemos), lucas 
Barreto (PSd), randolfe rodrigues 
(rede), jorginho Mello (Pl), Cid 
gomes (PdT), Chico rodrigues 
(deM), eduardo Braga (MdB) e 
Paulo Paim (PT). na justificativa 
de sua emenda, o senador randolfe 
rodrigues lembra a função social das 
profissões afetadas: “não se podem 
perder de vista as relevantes funções 
sociais exercidas por engenheiros, 
químicos, arquitetos, agrônomos 
e veterinários — os quais atuam, 
inclusive, na prestação e fiscalização 
de importantes serviços públicos. a 
precarização e a depreciação de tais 
categorias, para além dos impactos 
individuais, certamente podem levar 
a reflexos para toda a sociedade”, 
alerta ele.

no Senado a MP 1040 passará por 
nova rodada de discussões antes da 
votação, que ainda não tem data. no 
entanto, segue em regime de urgên-
cia e deve ser apreciada em breve 
pela casa, já que do contrário perde 
sua validade automaticamente em, 
no máximo, 120 dias após a publi-
cação original pela Presidência da 
república.

Forum

O Salário Mínimo Profissional (SMP) é um direito consolidado e uma conquista histórica
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Pandemia expõe a fragilidade do ensino 
nas escolas públicas
É visível o quadro de 
dificuldades crescentes 
enfrentadas por alunos da 
rede pública do ensino básico 
com a pandemia. De maneira 
dramática o Brasil viu, além 
da impossibilidade real da 
absorção dos conteúdos escolares, 
a fragilidade que a luta contra 
a Covid-19 imprimiu no 
cotidiano das escolas, professores 
e alunos. Dados divulgados pelo 
IBGE em abril de 2021, na 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua/
PNAD, mostram que 4,3 
milhões de estudantes maiores de 
10 anos entraram nas restrições 
impostas pela pandemia sem 
acesso à internet. 

a situação é mais grave ainda, como 
aponta outro estudo realizado pelo 
nIC.br, ligado ao Comitê gestor de 
Internet no Brasil (CgI.br), intitu-
lado Diagnóstico da Conectividade 
na Educação. os dados divulgados 
indicam que também as escolas, em 
todo o país, não estão devidamente 
conectadas. Cerca de 80% das escolas 
no estado do rio de janeiro, ou não 
têm internet instalada, ou se têm a 
qualidade é ruim ou razoável, segun-
do os critérios do nIC.br. apenas 
20% das escolas públicas do rio de 
janeiro teriam atendimento conside-
rado com boa qualidade de conexão.

na audiência pública realizada em 15 
de julho do ano em curso, na Co-

missão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos deputados, 
que discutia “Inclusão digital da 
População Brasileira”, o representan-
te do Tribunal de Contas da União 
(TCU) afirmou: “não existe uma 
política pública de conectividade em 
banda larga no país”. e acrescentou 
“... os programas demonstram uma 
multiplicidade de atores na oferta 
desse serviço. Precisa uma coordena-
ção que integre esses diversos atores”. 

a multiplicidade de atores existente 
atinge especialmente o segmento do 
ensino fundamental. no ano de 2020 
existiam no Congresso nacional 
cerca de 19 iniciativas de projetos de 
lei tramitando envolvendo recursos 
de diversas fontes, que se perdem 
num emaranhado de interesses que 
acabam não avançando no sentido de 
uma solução adequada (ver quadro).  

as preocupações com as implemen-
tações da banda larga nas escolas pú-
blicas já se manifestavam por ocasião 
da elaboração do Plano nacional de 
Banda larga (PnBl), em 2008. na 
ocasião, é fundamental lembrar que, 
por uma troca de obrigações dentro 
dos contratos das concessões da tele-
fonia fixa foi assumido o compromis-
so de instalação de infraestruturas de 
acesso à internet em todas as escolas 
públicas urbanas pela oi, pela vivo, 
pela algar e pela Sercomtel. Isso 
significa um universo aproximada-
mente de 65 mil unidades escolares 
espalhadas pelo país, com as quais as 
empresas citadas passavam a ter uma 
obrigação contratual que mudaria, de 
maneira decisiva, o atual cenário da 
rede pública do ensino básico no país. 

até hoje nada mudou. Passaram-se 
os anos e as atualizações de velo-

cidade dos acessos, que deveriam 
ser periódicas, não aconteceram e 
não houve fiscalização por parte da 
anatel. Por desconhecimento da 
obrigatoriedade contratual, as escolas 
começaram a buscar outras soluções 
que sempre recaíam em gastos, o 
que inviabilizava uma solução em 
larga escala, até chegarmos à situa-
ção atual de um atendimento cada 
vez mais precário para a maioria das 
instituições de ensino. Com a pande-
mia, e a necessidade do acesso para 
o mínimo funcionamento adequado 
das escolas, ficou impossível conviver 
com o grave problema que vinha se 
arrastando e para o qual se busca hoje 
uma solução urgente.

Muitas iniciativas, como evidenciado 
pelo TCU, se superpuseram tentan-
do buscar protagonismo. Poucas se 
deram conta de que, pelo menos para 
a conexão das escolas públicas urba-
nas, existe uma obrigação de aten-
dimento contratual que vem sendo 
negligenciada. neste sentido, o Clube 
de engenharia, através da divisão 
Técnica de eletrônica e Tecnologia 
da Informação (deTI), cooperando 
com entidades da sociedade civil, vem 
instrumentalizando uma ação junto às 
Câmaras de vereadores dos municí-
pios do estado do rio de janeiro para 
cobrar as responsabilidades do não 
cumprimento do compromisso. 

Uma pesquisa junto às secretarias de 
educação do município do rio de 
janeiro foi realizada. Uma audiência 
pública foi instaurada com a pre-
sença da operadora oi, que prestou 
esclarecimentos sobre os atendimen-
tos concretizados. na comparação O Clube de Engenharia e entidades da sociedade civil estão unidos em busca de soluções.

Amazonas Atual /Divulgação

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30521-pnad-continua-tic-2019-internet-chega-a-82-7-dos-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30521-pnad-continua-tic-2019-internet-chega-a-82-7-dos-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30521-pnad-continua-tic-2019-internet-chega-a-82-7-dos-domicilios-do-pais
https://conectividadenaeducacao.nic.br/
https://conectividadenaeducacao.nic.br/
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dos dados apresentados pela oi, e 
dos coletados nos estudos mencio-
nados pelas secretarias de educação, 
pode estar a solução que se espera na 
caracterização do atendimento ina-
dequado, que em uma segunda fase 
pode se estender pelo resto do país, 
e até mesmo envolver as restantes 
concessionárias. no entanto, ter uma 
escola adequadamente conectada à 
internet é importante, mas ainda não 
resolve o problema de interconexão 
de alunos e professores. em especial 
aqueles em situação de fragilidade 
social e digital, que não dispõem de 
dispositivo (telefone móvel, tablet, 
PC), plano de operadora, e platafor-
mas de ensino a distância, para dar 
seguimento aos conteúdos digitais. 

das iniciativas que prosperaram no 
Congresso nacional, surgiu a lei 
14.172/2021 (ver quadro), que des-
tina exatamente 3,5 bilhões de reais 
para a aquisição desses dispositivos 
e visa complementar o atendimento 
da parcela vulnerável da população 
de alunos e professores. apesar de 
aprovada pelo Congresso e já trans-
formada em lei, a advocacia geral da 
União (agU) ainda foi ao Supremo 

dos vários projetos que visam estabelecer condições para o atendi-
mento de banda larga para possibilitar que escolas, alunos e profes-
sores possam ter condições de desenvolver os conteúdos escolares, 
vale destacar:

•	 PBLE/Decreto 6424/2008 – Troca de obrigações dentro do 
contrato de concessão da telefonia fixa (Serviço Telefônico Fixo 
Comutado (STFC), se constituindo no Plano Banda larga nas 
escolas (PBle), cuja alteração foi implementada pelo decreto 
6424/2008 – obrigação de conexão banda larga por todas as con-
cessionárias de telefonia fixa em atender todas as escolas urbanas 
do país.

•	 Lei 14.172/2021, advinda do PL 3477/20 – Projeto de lei ini-
cialmente vetado pela Presidência da república, foi confirmado 
pelo Senado Federal e atualmente tem pedido de anulação pela 
agU ao STF – dotação de 3,5 bilhões de reais para aquisição de 
dispositivos, planos de dados de operadoras e plataformas de ensi-
no a distância para alunos e professores, com recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST).

•	 Lei 14.109/2020, Lei do FUST – aprovada e sancionada pela 
presidência da república, destina parte do arrecadado pelo FUST 
para conexão de escolas, que competem com outros segmentos de 
aplicação, como o agronegócio. necessita de um comitê gestor para 
gerir sua aplicação.

•	 Projeto Tabata Amaral – levado pela deputada ao TCU para ser 
incluído no edital do 5g, propõe um novo compromisso por parte 
dos vencedores no valor de 2,5 bilhões de reais para conexões de 
cerca de 20 mil escolas com fibra ótica.

•	 Acórdão do TCU – segundo declarações de representantes do 
TCU, que vem analisando o edital do 5g, haverá inclusão neste 
edital de obrigações de atendimento a escolas públicas, conforme 
artigo 9º do decreto nº 9.612/2018, que estabelece políticas de te-
lecomunicações.

•	 Ministério das Comunicações – focando apenas na conexão, o 
MCom diz que vem dando atendimento às escolas rurais e urba-
nas através de projetos em andamento, como o PBle, Wifi Brasil, 
gesac, obrigações já existentes no 5g, argumentando não haver 
necessidade de incluir compromissos adicionais no edital do 5g, o 
que implicaria em atrasos na implantação da tecnologia. 

•	 PL 142/2018 – Política de Inovação e educação Conectada 
(PIeC), implementada pelo MeC via Fundo nacional de de-
senvolvimento. Tem possibilidade de uso do FUST como fonte de 
recursos. aprovada pelo Senado em 09/06/2021. ainda não san-
cionada pela Presidência da república.

Tribunal Federal (STF) para tentar 
recorrer de sua aplicação com argu-
mentos de que “ameaça o equilíbrio 
fiscal da União”.

É incontestável que, com a pandemia, 
evidenciou-se uma grande fragi-
lidade do nosso sistema de ensino 
ao não dispor de ferramentas para 
ultrapassar as dificuldades pedagógi-
cas representadas pelas restrições de 
contaminação que, claro, se somam 
à desigualdade social e regional em 
nosso país. o próprio TCU, na cons-
tatação dessa condição precária, vem 
realizando uma auditoria no intuito 
de “identificar os riscos e os proble-
mas que merecem atenção do poder 
público na situação da conexão de 
banda larga das escolas brasileiras”. 

atentos, fazendo a nossa parte, o 
Clube de engenharia e segmentos 
da sociedade civil continuaremos a 
dar o suporte necessário às Câmaras 
de vereadores do estado do rio 
de janeiro. a perspectiva é o apro-
fundamento das discussões com a 
oi em torno do atendimento das 
escolas nos diversos municípios do 
estado do rio de janeiro, e poste-
riormente em todo o Brasil.

Em todo o país, escolas da rede pública de ensino não estão devidamente conectadas.

Julio Cavalheiro/Governo de Santa Catarina
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Complexo Econômico-Industrial da Saúde 
e desenvolvimento nacional: estratégias para 
um projeto de país
A dimensão social e o 
bem-estar da população 
não são externalidades da 
economia, e sim essências do 
desenvolvimento de uma 
nação justa, soberana e 
preparada para os desafios 
do século 21. E a emergência 
da crise generalizada 
causada pela pandemia de 
Covid-19 tornou este debate 
inalienável do futuro a 
curto, médio e longo prazo 
do Brasil. 

em uma verdadeira aula sobre o 
papel estratégico da saúde na eco-
nomia, Carlos gadelha, doutor em 
economia pelo Instituto de eco-
nomia da Universidade Federal do 
rio de janeiro (UFrj), coordenador 
e líder do grupo de Pesquisa sobre 
desenvolvimento, Complexo econô-
mico-Industrial e Inovação em Saúde 
(gIS/Fiocruz) e coordenador do 
Centro de estudos estratégicos da 
Fiocruz, não deixa qualquer dúvida 
sobre o seu posicionamento:

“o que devemos discutir não é 
apenas a saúde, mas as bases para um 
projeto nacional de desenvolvimento. 
a transformação produtiva, mas não 
a velha política apenas de defesa da 
industrialização. É a defesa de um 
sistema produtivo e tecnológico que 
atenda à população e, ao mesmo tem-
po, seja uma oportunidade de gerar 

renda, emprego e desenvolvimento 
— inclusive empresarial. a discus-
são que eu trago é que podemos 
pensar um projeto de país que esteja 
assentado em uma base produtiva e 
tecnológica, mas que dialogue com as 
demandas da sociedade”. 

gadelha participou, em junho, do 
Brasil amanhã, websérie do Clu-
be de engenharia que busca ouvir 
especialistas das mais diferentes 
áreas do conhecimento a respeito 
de caminhos para a superação das 
crises nacionais e construção de um 
país, pós-pandemia, soberano e com 
desenvolvimento.

Geopolítica das vacinas
“a pandemia de Covid-19, infeliz-
mente, revelou de modo muito dra-
mático que nós da Fiocruz tínhamos 
razão. Há 20 anos alertávamos a so-
ciedade brasileira e os formuladores 
de políticas públicas de que a saúde 
não era apenas acesso — que é fun-
damental, um direito-base do estado 
de bem-estar — , mas também uma 
área crítica do desenvolvimento pro-
dutivo, tecnológico, e que é central 
para que a gente tenha, inclusive, um 
sistema universal de saúde”, alertou 
gadelha.

Para ele, não é possível haver um 
Sistema Único de Saúde (SUS) sem 
ciência, tecnologia e inovação, e um 
exemplo é o que chama de “geo-
política das vacinas”: os países com 
capacidade tecnológica e de produção 
dos imunizantes contra a Covid-19 
estão saindo na frente e garantindo 

não só a vida das suas populações, 
mas o próprio desenvolvimento. 

“Quem tem capacidade está con-
seguindo vacinar sua população 
de modo mais ágil, sem problema 
de acesso à vacina como um bem 
essencial. o Brasil está em um grupo 
intermediário, porque tem, ainda 
bem, a Fiocruz e o Butantã, que sa-
bem produzir vacinas. agora a gente 
tem o desafio de saber inovar em 
vacinas, acompanhando a fronteira 
tecnológica que está evoluindo com 
muita velocidade”, analisa ele, citando 
o tempo recorde de elaboração das 
vacinas contra a doença que já matou 
mais de 500 mil brasileiros.

“a pandemia revela dramaticamente 
o papel crucial de um posicionamen-
to altivo do Brasil em um contexto 
muito assimétrico e desigual da 
globalização em curso”, explica o 
economista. Isso se torna claro ao 
analisarmos a necessidade de termos 
base de conhecimento, de tecnologia, 
de inovação e de produção nacional 
de equipamentos e insumos de saúde 
— enfatizando a produção nacional, 
que no passado parecia uma anomalia 
econômica frente às cadeias globais.

o que temos visto é, portanto, que 
os países ricos e melhor estrutura-
dos mostram seu poder de barganha 
em todos os estágios da pandemia. 
“nós vimos países ricos tirando 
ventiladores mecânicos, máscaras e 
equipamentos de proteção individu-
al dos aviões que estavam viajando 
para entregar esses produtos para os 
países mais pobres, como o Brasil”, 

lembra gadelha, citando episódios 
que aconteceram ainda nos primeiros 
meses da pandemia, em 2020. “Países 
ricos usando seu poder industrial e 
econômico para garantir o acesso à 
saúde”, afirma ele.

no contexto das vacinas, a depen-
dência do Brasil na importação de 
insumos farmacêuticos ativos (IFas) 
entrou no debate público no início 
do ano. gadelha lembra que há 
um descompasso entre exportações 
e importações no país no que diz 
respeito a medicamentos e produtos 
farmacêuticos — no caso dos IFas, 
uma dependência de importar 90% 
do que consumimos. o mesmo vale 
para outros produtos essenciais: em 
2020, foram mais de 167 milhões de 
dólares em importações de venti-
ladores mecânicos e 1,1 bilhão de 
dólares em equipamentos de prote-
ção individual. 

“no caso de patentes em saúde, 88% 
delas são dominadas por apenas 10 
países. a patente de hoje é a depen-
dência de amanhã. a construção de 
um projeto nacional, assentado em 
conhecimento e inovação é vital para 
que a nossa dependência tecnológica 
se torne um fator decisivo da desi-
gualdade global. do contrário, vamos 
ter expectativa de vida menor do que 
os países desenvolvidos, e qualidade 
de vida muito menor”, alerta o coor-
denador da Fiocruz. Hoje, os países 
mais ricos correspondem a 16% da 
população mundial, com 54% das 
doses adquiridas de vacinas contra a 
Covid-19.
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“A saúde é, ao mesmo 
tempo, um direito social 
e de cidadania, mas 
também reflete um projeto 
de sociedade”.

Modelo e estratégias
a proposta defendida por Carlos 
gadelha é de que o Brasil invista em 
parcerias para o desenvolvimento pro-
dutivo na área de saúde. essa estra-
tégica congregaria a transferência de 
tecnologia entre Ministério da Saúde, 
instituições públicas e empresas pri-
vadas, seguindo processos de compras 
rotineiros e a criação e fortalecimento 
de parques tecnológicos que permitem 
parcerias de longo prazo. 

“a ideia é, ao invés de usar o mercado 
apenas para comprar produtos, cum-
prir a Constituição brasileira e tratar 
o mercado como parte do patrimônio 
nacional. ou seja, atender o SUS e o 
Ministério da Saúde fazendo parce-
rias tecnológicas entre instituições 
públicas e de Ciência e Tecnologia 
junto de empresas privadas. exem-
plos são a parceria entre Fiocruz 
e astraZeneca e entre Butantan e 
Sinovac. este modelo vem sendo 
aplicado no campo dos biofármacos 
e foi bem sucedido na área da aids e 

imunossupressores. Todos os brasilei-
ros que tiveram de sofrer um trans-
plante têm produção nacional em seu 
interior”, exemplifica ele.

“São exemplos pequenos, porque o 
déficit comercial ainda é brutal. Mas 
a gente já mostrou que é possível su-
perar a dependência. Basta articular 
sistema produtivo, respeito à Ciência 
e valorização da sua transformação 
e tecnologia, e relação entre política 
econômica e social no contexto de 
um projeto nacional de desenvolvi-
mento. esse é o grande desafio do 
Brasil amanhã”, aponta gadelha.

“em síntese, trago uma visão de 
mundo que, sim, acredita que é 
possível um Brasil diferente. Que a 
gente possa caminhar para construir, 
reconstruir, o país, uma nação, onde o 
desenvolvimento econômico, produ-
tivo e tecnológico, o bem-estar social, 
o meio ambiente e o conhecimento 
estejam interligados. Usar o valor do 
conhecimento científico e tecnológi-
co e de inovação para uma sociedade 
mais equânime, mais justa e que 
cresça e gere emprego. Conhecimen-
to é ouro do século 21, mas ele tem 
de ser orientado para as necessidades 
da sociedade e do planeta”, afirmou o 
economista.

Helena Kovičová / Pexes

Saúde como soberania

“Há um movimento político 
na Câmara e na sociedade, de 
pensar a saúde como soberania 
e saída para a crise. nós da 
Fiocruz estamos atualizando 
essa agenda de proposição de 
políticas públicas. a perspecti-
va que temos é de que a saúde 
é, ao mesmo tempo, um direito 
social e de cidadania, mas 
também reflete um projeto de 
sociedade”, aponta gadelha.

esse projeto engloba a pers-
pectiva econômica e de inova-
ção, com a saúde sendo uma 
área estratégica da sociedade 
de conhecimento e lideran-
do a chamada 4ª revolução 
Tecnológica. Também uma 
perspectiva ambiental, es-
tando diretamente ligada à 
possibilidade de se pensar um 
desenvolvimento sustentável 
que acolha as transformações 
cruciais para enfrentar as mu-
danças climáticas. o desafio é 
acolher essas três perspectivas 
(social, econômica e ambien-
tal), apesar de os fatores serem 
interdependentes. 

Uma forma de olhar para esse 
desafio é a partir da ideia de 
um Complexo econômico-In-
dustrial da Saúde (CeIS 4.0) 
e adotando uma abordagem 
sistêmica. esse complexo inte-
gra a indústria (subsistema de 
base química e biotecnológica 
e subsistema de base mecânica, 
eletromecânica e de materiais) 
aos subsistemas de informa-

ção e conectividade (usando a 
Internet, inteligência artificial e 
big data) e o subsistema de ser-
viços (atenção básica, hospitais, 
ambulatórios, serviços de diag-
nóstico, varejo e distribuição). 

Para gadelha, estamos diante 
de um gigante da economia. 
“esse complexo pode recons-
truir o Brasil do amanhã. ele 
representa 9% de todo Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro, 
e vai chegar a 15%, além de 
responder por 30% dos esforços 
em Pesquisa e desenvolvimen-
to (P&d)”, aponta ele. 

“Também congrega 10% dos 
empregos, e por isso costumo 
dizer que a política para supe-
rar o desemprego é investir na 
saúde. a saúde não pode parar 
mesmo na pandemia, mas uma 
visão limitada da saúde não 
permitiu ver o que estava na 
nossa frente, que era fazer um 
programa ampliado, reforçado, 
de atenção básica, hospitalar, 
de investimentos em labora-
tórios, vigilância epidemioló-
gica, de inteligência para ver e 
lidar com a Covid-19 e outras 
pandemias que podem vir”, 
afirma. na prática, segundo o 
economista, são 9 milhões de 
empregos ligados diretamente 
com a saúde — chegando a 20 
milhões se considerados os in-
diretos. “a saúde puxa emprego 
e puxa bem-estar como setor 
da atividade econômica tam-
bém”, afirma.
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5º eFeeng 

Estudantes debatem a sustentabilidade 
e o papel da Engenharia
Encontros serão online e acontecem 
nos dias 13, 14 e 21 de agosto. 
Inscrições já estão abertas e podem ser 
feitas através da plataforma Sympla

desde 2017, estudantes de engenharia de diversas 
partes do rio de janeiro se reúnem para debater 
os temas mais importantes para o país no en-
contro Fluminense de estudantes de engenharia 
(eFeeng). o evento, que acontece em agosto e é 
organizado pela Secretaria de apoio ao estudantes 
de engenharia (Sae), está em sua quinta edição e 
nasceu um ano depois da criação da Sae. no ano 
de 2016, estudantes de universidades de todo o es-
tado do rio de janeiro se reuniram com o objetivo 
de aproximar engenheiros e engenheiras do futuro 
do Clube de engenharia e contribuir para sua for-
mação profissional e construção como cidadãos. 

além do eFeeng e outros eventos, a Sae tam-
bém realiza visitas técnicas, sempre com a parti-
cipação direta dos estudantes, mantendo o com-
promisso de produzir conhecimento para além da 
sala de aula. os estudantes também têm a oportu-
nidade de se inserir nas divisões Técnicas espe-
cializadas (dTes) e participar de debates técnicos 
importantes para seu processo de formação. dessa 
forma podem compartilhar conhecimento com 
quem já possui experiência e currículo extenso, 
referências nacionais e internacionais. É através da 
Sae que a maioria dos jovens chega ao Clube de 
engenharia, levando novos e importantes debates, 
construindo pontes entre os que já exercem a en-
genharia e quem ainda está em formação profis-
sional. esta oportunidade única de encontro entre 
diversas gerações de engenheiros que vão desde 
grandes nomes que contribuíram para a formu-
lação de políticas públicas, execução de grandes 
projetos que transformaram o país, até aqueles que 
estão começando a construir seus caminhos, é de 
um valor inestimável para quem vive esse processo, 
que podemos considerar histórico para o futuro do 
Clube de engenharia.

Olhando pelo retrovisor
o primeiro eFeeng, que aconteceu no ano de 
2017, já contou com a participação de cerca de 280 
estudantes de várias partes do estado do rio de ja-
neiro. Criado pela Sae como uma forma de reunir 
os estudantes fluminenses da área e debater temas 
centrais para o país, organizado por alunos/as de 
faculdades públicas e privadas, tem desde a criação 
o secretário-executivo luiz Fernando Taranto e 
o coordenador da josé Stelberto Soares, reunindo 
mais de centenas de pessoas em palestras, mesas, 
rodas de conversa e minicursos. a programação do 
evento promove a integração entre graduandos das 
engenharias interessados em trocar experiências e 
conhecimentos diversificados sobre as mais varia-
das áreas da engenharia. 

a partir do sucesso do primeiro eFeeng, a ex-
pansão da Sae tornou-se algo natural. antes mais 
presente nas universidades públicas, meses após o 
primeiro eFeeng a Secretaria começa sua inter-
locução com as universidades privadas da região 
Metropolitana, da região dos lagos e do Sul do 
estado, construindo núcleos em várias delas.

neste sentido, já era previsto o sucesso do segundo 
eFeeng, realizado em 2018, que reuniu mais de 
500 participantes para discutir o tema “Inovação e 
Tecnologia: engenharia como fator do desenvol-
vimento nacional”. ao todo, o 2º eFeeng contou 
com nove palestras, entre outras atividades como 
rodas de conversa e a feira de estágios. na galeria 
do 22º andar da sede do Clube de engenharia 
também foi instalada para visitação do público 
a mostra “dossiê Mariana”, com fotografias de 
28 pesquisadores e pesquisadoras que visitaram 
a região de Minas gerais onde três anos antes 
havia ocorrido o maior crime ambiental da história 
do país. a curadoria da exposição foi de Bruno 
Matos de Farias e gercton Bernardo Coutinho. 
Mal sabiam os participantes do evento que, meses 
depois, o desastre se repetiria, dessa vez na região 
de Brumadinho, também em Minas gerais.

em 2019, o eFeeng lotou o Clube para discutir 
temas sensíveis para a engenharia nacional e seus 
reflexos na formação e na vida dos futuros enge-
nheiros. o tema “Transformação na engenharia: 
empreendedorismo, Tecnologia e responsabilidade 

https://www.sympla.com.br/5-efeeng---encontro-fluminense-de-estudantes-de-engenharia__1278200
http://portalclubedeengenharia.org.br/2021/06/20/vem-ai-o-5o-efeeng/
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DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: artur obino neto; joão Fernando guimarães Tourinho; josé eduardo Pessoa de andrade; Maria alice Ibañez duarte

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 (licenciado até 2020); 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

5º eFeeng 

socioambiental”, reuniu centenas de participantes 
em um dia inteiro de palestras e debates sobre a 
realidade dos jovens profissionais em um país que 
já enfrentava os primeiros anos de uma das piores 
crises de sua história, com redução dos investi-
mentos públicos que impactaram diretamente as 
atividades relacionadas às engenharias. 

2020 foi desafiador para o mundo inteiro, e não 
seria diferente para o Clube de engenharia. Com 
as atividades presenciais suspensas devido à pande-
mia que até hoje nos afeta, o eFeeng conseguiu 
se adaptar e foi realizado totalmente via internet. 
Foram, ao todo, 10 palestras sobre temas variados, 
mas com uma pergunta norteadora: qual o papel 
do engenheiro no enfrentamento de uma crise? 
Sucesso de público e com grande mobilização dos 
estudantes, o 4º eFeeng também reuniu estudan-
tes de outros estados que puderam participar pela 
primeira vez devido ao formato digital.

Nos tempos das Lives
em 2021, os desafios da pandemia permanecem. 
Com a necessidade de distanciamento social ainda 
presente, a programação 5º eFeeng segue in-
tensa mesmo antes do evento em si, isso porque o 
formato de pré-encontros, que já existia em anos 
anteriores, foi intensificado em 2021. as lives do 
esquenta eFeeng, que acontecem toda quar-
ta-feira e todo domingo na página da Sae no 
Instagram, reúnem uma série de especialistas em 
conversas com os estudantes. 

o primeiro esquenta eFeeng aconteceu no dia 4 
de julho, com o presidente do Clube de engenha-
ria, Pedro Celestino, que reafirmou a importância 

da engenharia para o desenvolvimento do país e 
defendeu, com ênfase, que “o engenheiro está por 
trás da construção da sociedade moderna”. Para o 
presidente do Clube, encontros como o eFeeng 
são essenciais para incentivar a participação dos 
jovens na política em suas mais variadas formas. “a 
juventude hoje está em uma dessas crises que po-
dem ser chamadas de ‘a pior da história’, embora a 
minha geração também tenha chamado a crise que 
vivemos de ‘a pior’. Isso significa que não há mal 
que dure para sempre. nas nossas lutas acadêmicas 
fomos avançando no debate nacional”, destacou 
Celestino. na live, apresentada pelo estudante 
de engenharia ambiental e membro da Sae luis 
Henrique, temas como privatizações, investimentos 
públicos, desemprego e cidadania foram abordados.

o palestrante do terceiro esquenta eFeeng foi 
o coordenador da Sae e membro do conselho 
diretor do Clube de engenharia, Stelberto Soares. 
o engenheiro sanitarista falou sobre a crise hídrica 
nacional e no estado do rio de janeiro, com foco 

nas questões ambientais. o coordenador da Sae 
citou o desmatamento como uma das causas do 
desequilíbrio ambiental que impacta os rios e 
agrava o problema da falta de água em períodos de 
estiagem. o estudante rafael Franco, que apresen-
tou a live, destacou que a palestra de Stel deixou 
explícito que esta não é uma crise pura e simples-
mente hídrica ou climática, é uma crise de priori-
dades, de gestão das bacias, dos reservatórios e de 
recursos naturais brasileiros.

o esquenta eFeeng já somou sete lives até o 
momento e contou com as palestras de Marco 
antônio gaya, que abordou o tema das novas 
tecnologias para produção de adubo de eficiência 
aumentada; vanessa alves, que falou sobre desen-
volvimento sustentável; Ibá dos Santos, que trouxe 
a questão da sustentabilidade para o contexto bra-
sileiro; giulia domingues, que falou sobre a fome 
no Brasil, um dos maiores produtores de alimentos 
no mundo; e joana angelo, que tratou da questão 
dos resíduos industriais.

O evento
o 5º eFeeng acontece nos dias 13, 14 e 21 de agosto e contará com cinco grandes debates sobre 
temas como meio ambiente, segurança alimentar e investimento nas universidades públicas, entre 
outros. a presença de profissionais da engenharia, acadêmicos e pesquisadores, além de estudan-
tes de todo o estado, está garantida. as inscrições para o evento começaram no último 12 de julho. 
o tema do eFeeng de 2021 é “A responsabilidade da Engenharia no desenvolvimento de uma 
sociedade sustentável”. enquanto o evento não chega, as lives do esquenta eFeeng acontecem 
no Instagram da Sae toda quarta-feira às 19h e domingos às 16h. lá também estão disponíveis 
as palestras que ocorreram anteriormente. a programação completa, além das informações sobre 
inscrições e detalhes do evento, você encontra no banner do EFEEng. e para ter acesso a todos 
os esquentas já realizados basta clicar aqui. 

http://portalclubedeengenharia.org.br/2021/06/20/vem-ai-o-5o-efeeng/
https://www.instagram.com/sae.clubedeengenharia/
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5G pode contribuir de maneira decisiva  para a retomada da indústria nacional de telecomunicações

Os leilões das licenças de concessão do 
5G no Brasil se arrastam desde 2019, 
mas a estimativa é que, finalmente este 
ano, o país possa se juntar ao grupo de 
93 nações que já chegaram a essa geração 
de redes móveis. E foi mirando este ho-
rizonte que o  desenvolvimento susten-
tável brasileiro, os desafios, as oportu-
nidades e características do 5G foram 
questões centrais na 4ª edição da série 
Encontros com Tecnologia, realizada de 
forma virtual em 7 de julho. 

A nova revolução digital

Tendo o networking temático, a tro-
ca de experiências e o enriquecimento 
de projetos pessoais e profissionais 
como objetivos, o convidado foi o 
Conselheiro do Clube de enge-
nharia, Marcio Patusco lana lobo, 
ex-presidente do Comitê Consultivo 
da anatel, atuando hoje na Câmara 
de Universalização e Inclusão digital 
do Comitê gestor da Internet no 
Brasil (CgI.br).
Ficou  claro que mais do que uma 
evolução das redes 4g, o 5g é uma 
tecnologia disruptiva, pela qual pode-
remos ver o florescimento de serviços 
inimagináveis em anos anteriores. e 
enquanto as redes 1g, 2g, 3g e 4g 
demoraram cerca de uma década para 
se consolidar no mercado de tele-
comunicações, a estimativa é que o 
5g ganhe protagonismo em metade 
desse tempo.
“o 5g entra, na geração de redes 
móveis, de velocidades maiores, tam-
bém latências menores, possibilitando 
serviços como telemedicina, carros 

TeCnologIa

autônomos, internet das coisas, in-
teligência artificial, realidade virtual, 
realidade aumentada e fábricas 4.0 
automatizadas. além disso, outras 
aplicações ainda vão surgir, fruto 
dessas facilidades que estão sendo 
colocadas e farão emergir inovações 
que vão tornar o 5g mais utilizável 
pelas pessoas”, como foi exposto.  
Para se ter uma ideia do impacto da 
atualização, um filme que levava 26 
horas para ser baixado no 3g, no 4g 
passou a ser feito em 6 minutos e no 
5g levará 4 segundos.
Como sempre acontece toda 
primeira quarta-feira do mês, o 
encontro reuniu participantes de 
diversas regiões do país e diferen-
tes áreas de atuação. Mesmo para 
organizações que regulam a padro-
nização dessas tecnologias, como a 
União Internacional de Telecomuni-
cações (UIT), ligada à organização 
das nações Unidas (onU), ou a 
3gPP, um consórcio internacional, 
não é simples definir o 5g. Isso por-

que se trata de uma coleção de várias 
tecnologias com requisitos pré-es-
tabelecidos e que ainda estão sendo 
atualizados ano a ano. a proposta 
é reunir o conjunto de padrões que 
deverão ser seguidos pela indústria 
no que diz respeito à velocidade, 
latência e quantidade de dispositivos 
conectados.
no Brasil, essas dificuldades parecem 
ainda um pouco maiores como pode 
ser observado no debate quando ques-
tões como o provimento de serviços 
4g nas escolas públicas ainda não 
está atendido, como estava previsto 
acontecer nos regulamentos setoriais, 
risco de quebra de uso isonômico para 
todos entre outras questões.
no processo de implementação do 
5g, a parte mais custosa tem sido a 
da infraestrutura de rede, que de-
manda novos equipamentos, como 
antenas de transmissão e recepção. 
ao todo, considerando o Brasil, a 
estimativa é de que o investimento 
chegue a 23 bilhões de reais até 2029. 

Por aqui o 5g já é presente, de forma 
provisória, a partir da tecnologia 
ddS, que permite a adaptação e 
compartilhamento da infraestrutura 
de 4g. esse tipo de estratégia não 
permite a utilização de todo o poten-
cial da nova geração. 
Por aqui, o leilão da agência nacional 
de Telecomunicações (anatel), que 
concederá a licença para que as em-
presas de telecomunicações utilizem a 
frequência de 3,5gHz e 28gHz, está 
em fase final de elaboração. “os pra-
zos estavam previstos desde fevereiro 
de 2021, depois da análise do Tribunal 
de Contas da União. Caso o leilão 
aconteça ainda em 2021, a previsão 
é de que as primeiras redes sejam 
disponibilizadas em 2022 para capitais 
e distrito Federal e sigam progressi-
vamente, até 2029, para municípios 
com 30 mil habitantes. “Talvez seja 
o maior edital do mundo em termos 
de blocos de frequência”, concluiu 
Márcio Patusco.
Com o consenso de que o 5g pode 
contribuir de maneira decisiva  para 
a retomada da Indústria nacional de 
Telecomunicação, o debate que mo-
bilizou os presentes foi o cenário das 
grandes deficiências de desenvolvi-
mento do Brasil na área. Um grande 
desafio é fazer cumprir as obrigações 
legais e metas presentes nos editais 
de concessão da nova tecnologia, 
uma vez que há ainda pendências no 
cumprimento das atuais. 
Acesse aqui as 4 edições da série 
encontros com Tecnologia.
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https://bit.ly/EncontroscomTecnologia

