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Sudeste à beira de um colapso hídrico

Páginas   6 e 7

Os reservatórios de São Paulo não se recuperam 
com as poucas chuvas que caem sobre a região Su-
deste. Os alagamentos arrastam carros, mas não 
chegam às bacias que abastecem o estado. A seca 
prolongada arrastou o Rio de Janeiro para a mesma 
situação e, embora o governo do estado declare que 
não haverá racionamento, a segunda maior reserva 
de abastecimento do Rio já atingiu o volume morto 
e deve secar completamente em alguns dias. O re-
� orestamento dos rios Paraíba do Sul e Guandu fa-
rão parte de projeto encaminhado pelo governo do 
Rio à Presidência da República. A ação é apontada 
como correta pelos especialistas, mas a solução é de 
longo prazo. No país todo, a seca é a pior dos últi-
mos 84 anos, quando se iniciaram os registros me-
teorológicos e o país se vê pela primeira vez à beira 
de um colapso que pode atingir suas duas maiores 
cidades, prejudicar a agricultura e fechar indústrias. 
Buscando contribuir para o debate, o Clube de En-
genharia discute saídas técnicas possíveis e ações 
necessárias para, à luz da engenharia, tentar ameni-
zar a crise hídrica que é hoje uma realidade. Jaguari é a imagem da maioria dos reservatórios da região Sudeste na pior seca enfrentada pelo país desde que os dados meteorológicos são registrados.
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Saídas para a estagnação econômica
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O ciclo econômico favorável a partir de 2004/2005, 
somado ao bom desempenho do país em 2008, quan-
do o cenário interno gerava maior otimismo, em con-
traste com a crise econômica que assolava o resto do 
mundo, não parece que irá se repetir. O ciclo virtuoso 
se esgotou e uma nova via precisa ser encontrada. Para 
José Carlos de Assis, economista e doutor em Enge-
nharia de Produção, professor de Economia Interna-
cional na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
o Brasil deve olhar para o outro lado do mundo, onde 
uma saída está disponível. A proposta de Assis é que 
uma articulação industrial com a China, tendo como 
base interesses recíprocos (chamado por ele de “Pro-
jeto Transul”), pode alargar os graus de liberdade da 
política econômica nacional.
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O Clube de Engenharia 
se associa a todas as 
ações e campanhas 
contra o desperdício 
de água e de energia.

É hora de agir.
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EDITORIAL 

A corrupção não pode ser um pretexto para a abertura indiscriminada do nosso mercado aos produtos e 
serviços estrangeiros, fragilizando as empresas brasileiras e, até mesmo, fazendo-as sucumbirem, como se 
viu ocorrer em outros países, inclusive produtores de petróleo. A engenharia brasileira desenvolveu know 
how, que tornou suas empresas altamente competitivas. Não à toa, elas constroem pelo mundo inteiro.

É preciso ter a lucidez de diferenciar as imprescindíveis ações a serem tomadas contra os crimes cometidos 
e a indispensável continuidade da operação das antigas empresas de construção nacionais, as quais são 
insubstituíveis, sim, já que reúnem o acervo técnico histórico de toda a infraestrutura brasileira.

As empresas estrangeiras são bem-vindas para a transferência de tecnologia e de conhecimento, desde que 
associadas a empresas genuinamente nacionais, dividindo com elas, até igualitariamente, o capital social, e 
não simplesmente competindo de forma desigual e predatória, muitas vezes ofertando inicialmente preços 
reduzidos, para em seguida dominarem o mercado e passando a ofertar o preço que bem entenderem, 
como temos visto acontecer aqui no Brasil e no mundo.

A política de conteúdo local, lançada nos anos 2000, e que faz parte de um conjunto de Políticas Públicas 
do governo federal elaborado para ampliar a participação da indústria nacional no fornecimento de bens 
e serviços, tem como principais objetivos o incremento da participação da indústria nacional em bases 
competitivas, o aumento da capacitação e do desenvolvimento tecnológico nacional, o crescimento da 
quali� cação pro� ssional e a geração de emprego e renda.

Esta política salutar para a engenharia nacional e que, diga-se de passagem, é adotada em diversos países, 
vem sendo atacada sob o pretexto de que é necessário aumento de competitividade, redução do custo 
das obras e a diminuição dos riscos de corrupção. Ora, as notícias que circulam diariamente mostram 
que a prática da corrupção e da formação de cartéis não é “privilégio” das empresas nacionais. Nos leilões 
do Pré-Sal tivemos uma amostra grátis de como funcionam empresas de outros países para vencer as 
concorrências. Isso para não citar outros casos em São Paulo, devidamente denunciados e apurados.

Fato é que, contrariando a corrente defensora da revogação dessas políticas, nossas empresas construtoras 
têm demonstrado alta competitividade e desempenho, vencendo concorrências importantes em diversos 
países competindo com as maiores empresas construtoras do mundo, entregando obras com qualidade, 
nos prazos e custos estabelecidos. 

Precisamos defender os engenheiros, técnicos e pesquisadores brasileiros, pois o conhecimento é um dos 
pilares do desenvolvimento econômico-social sustentável de uma nação. Não podemos abrir mão de uma 
política pública responsável e nacionalista. A desnacionalização da Engenharia brasileira é uma ameaça à 
soberania nacional.

A Diretoria

A engenharia brasileira 
e o risco da desnacionalização
Reprodução parcial de artigo do engenheiro Francis Bogossian, presidente do Clube 

de Engenharia, publicado no Jornal do Commercio em 27 de janeiro de 2015 *

* Texto integral disponível em endereço http://portalclubedeengenharia.org.br/info/a-engenharia-
brasileira-e-o-risco-da-desnacionalizacao do portal.
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ECONOMIA

Oportunidades do outro lado do mundo
Estagnado economicamente e sem um movimento positivo em relação a investimentos e consumo no horizonte, 

o Brasil poderia sair do ponto morto com uma parceria estratégica com a China que, posteriormente, se estenderia 
aos países do BRICS e Unasul, defende o professor José Carlos de Assis, economista e doutor em Engenharia de Produção

José Carlos de Assis defende a parceria com a China, que poderia 
alavancar a recuperação da economia brasileira.

O período que se estendeu dos anos 1980 até o começo do 
século XXI foi marcado, no Brasil, por uma profunda estag-
nação decorrente à crise da dívida externa e a fragilidade do 
balanço de pagamentos. Os anos de 2003 e 2004 deixaram 
esse cenário para trás. Um ciclo favorável de preços e quanti-
dades vendidas de commodities estabelecido principalmente 
por compras da China abriu a possibilidade de, ao mesmo 
tempo, ampliar importações de bens de produção e consu-
mo e acumular grandes reservas internacionais a partir de 
superávits comerciais. Em 2008, novo momento de sucesso 
na área econômica. Enquanto o mundo enfrentava uma cri-
se econômica, o Brasil apostava em uma política macroeco-
nômica anticíclica, resultando em grande recuperação em 
2010. Esse ciclo virtuoso, no entanto, se esgotou, e possíveis 
saídas para a estagnação que o país enfrenta hoje vêm sendo 
debatidas em muitos setores da economia. 

Para José Carlos de Assis, economista e doutor em En-
genharia de Produção, professor de Economia Interna-
cional na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), o 
Brasil deve olhar para o outro lado do mundo, onde 
uma saída está disponível. A proposta de Assis é que 
uma articulação industrial com a China tendo como 
base interesses recíprocos – chamado por ele de “Proje-
to Transul” – pode alargar os graus de liberdade da po-
lítica econômica nacional. O professor apresentou seus 
estudos e ideias para o Conselho Diretor do dia 18 de 
dezembro de 2014, quando falou da “saída quase única 
para a situação de estagnação da economia brasileira”. 

Avanço multilateral
Um grande acordo entre Brasil e China, com vistas a esten-
der-se aos demais países do BRICS e da Unasul, o Projeto 
Transul daria ao Brasil aquilo que hoje mais precisa para 
retomar seu crescimento: investimento e consumo. Ambos 
não estão à vista hoje. “Temos nichos de crescimento do 
consumo e investimento com grande poder e arraste sobre 
o conjunto da economia, como a cadeia do petróleo, da in-
dústria aeronáutica, da química e do agronegócio, mas não 
são su� cientes para puxar uma retomada do crescimento a 
partir do zero, onde nós estamos”, explicou o professor.

Pelo Transul, a China faria o outsourcing da produção 
metálica e da indústria alimentícia de seu interesse es-
tratégico em território brasileiro e, posteriormente, sul-
-americano e de outros países dos BRICS. “As vantagens 
para o Brasil seriam óbvias: deixaríamos de ser meros 
exportadores de commodities agrícolas e minerais, sujei-
tos aos humores imprevisíveis do mercado, como ago-
ra, e agregaríamos o primeiro nível da escala de valor 
aos produtos primários que normalmente exportamos 
in natura. Para a China, haveria vantagens signi� cativas 
no consumo de energia, no consumo de água e, sobretu-

do, de controle e até reversão da poluição, com garantia 
de fornecimento de insumos metálicos e de alimentos 
processados mediante contratos de longo prazo, estabi-
lizadores das economias envolvidas”, informou Assis. 

É diante desse quadro que o Projeto Transul se torna 
uma saída para a reversão do ciclo de baixa da econo-
mia brasileira. Com investimentos produtivos diretos, 
de forma imediata, o país criaria capacidade produti-
va exportadora e reforçaria o balanço de pagamentos e 
as reservas. “A demanda derivada do processo de cons-
truções animaria imediatamente a indústria de bens de 
capital e a indústria de bens de consumo, iniciando um 
ciclo de investimentos que teria repercussão no emprego 
e na renda, cumulativamente. Na fase operacional dos 
projetos, o aumento cumulativo das exportações possi-
bilitaria crescente redução do dé� cit em conta corrente 
e, � nalmente, liberaria as travas da macroeconomia para 
iniciativas autônomas tanto no campo econômico quan-
to social”, defende o economista.

Para a China, o projeto também seria uma das poucas 
saídas para problemas que, embora diversos dos enfren-
tados pelo Brasil, também a encurralam no setor econô-
mico. Lutando contra a poluição em uma guerra difícil 
que custará 620 bilhões de dólares nos próximos anos, 
a China busca soluções para, sem sacri� car seus proje-
tos de crescimento de urbanização acelerada, estabilizar 
seus níveis de poluição até 2030, honrando compromis-
sos internacionais e diminuindo os problemas severos 
de saúde pública relacionados à poluição. A China já 
tem acordos de outsourcing com diversos países da Ásia.

Ganhos e perdas
O professor da UEPB, que chamou o projeto de uma 
“nova economia brasileira a partir da revolução minero-
-metais”, destacou em sua palestra que não haveria pre-
juízo para terceiros. Segundo ele, países industrializados 
avançados, como os EUA e os da Europa Ocidental, 
continuariam sendo parceiros do Brasil: “Apenas nos si-
tuaríamos em um eixo triangular mais confortável pelo 
qual poderíamos fazer excedentes comerciais manufatu-
rados, e não simplesmente importar e nos expor a dé� cits 
comerciais crescentes, como é o caso atualmente, exceto 
em primários. Ou seja, nossos excedentes com a China 
reforçariam nossa capacidade de comercial com os EUA 
e com a Europa Ocidental, para benefícios recíprocos”. 

A ênfase no setor dos metais foi destacada, na ocasião, 
pelo conselheiro Ricardo Latgé: “É um dos nossos seto-
res mais complicados. As incertezas são enormes. Além 
disso, existe hoje no Brasil a ameaça de nos subordi-
narmos cada vez mais a um sistema � nanceiro que está 

decrépito, mas que temos que enfrentar. O caminho 
não seria romper com esse processo?”. Para o profes-
sor, a demanda especí� ca da China é de minério e, não 
havendo outra saída no cenário global, o Brasil teria 
que se adequar. “A produção de minério está destruin-
do a China no que se refere à poluição. É de se espantar 
a situação deles em relação a isso. Até 2030, metade 
dos edifícios que serão construídos no mundo serão na 
China. Ela vai trazer para a urbanização 400 milhões 
de pessoas que estão no campo para morar em 30 novas 
megalópoles. Nós estamos condenados à estagnação e 
esperar que façamos confronto com o sistema � nancei-
ro internacional é utópico”, alertou Assis.

Em um acordo calcado na produção de insumos que 
a China não pode produzir por ter problemas de meio 
ambiente, o que o país faria seria vender o direito de 
produzir e poluir. O problema que os órgãos ambien-
tais representariam dentro do projeto foram lembrados 
pelo diretor Luis Carneiro: “Em uma parceria com um 
Estado que é uma ditadura há uma diferença impor-
tante. Por lá, as ordens de construções e produção são 
dadas e imediatamente executadas. As burocracias rei-
nantes no Brasil nos órgãos de meio ambiente e direitos 
humanos, independente de serem necessárias e legíti-
mas, seriam um obstáculo. Sua força é evidente, por 
exemplo, na di� culdade que se enfrenta para a cons-
trução de uma simples termelétrica e nos problemas 
relacionados às usinas hidrelétricas sem reservatório”. 
O professor concorda. Segundo ele, são grandes as di-
� culdades impostas por órgãos ambientais, pelo Minis-
tério Público e outras instâncias. Para ele, o resultado 
é um embaraço burocrático para projetos de desenvol-
vimento no país, instalando um impasse. “Precisamos 
diminuir os controles, mas é difícil defender isso com 
os casos de corrupção que existem em detrimento de 
tantos controles. A questão é que se o processo não for 
simpli� cado, teremos que nos contentar com queda 
continuada do PIB”, alertou.
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ARTIGO

Cabe discutir o processo que levou 
a Petrobras à incômoda situação 
em que se pretende fragilizá-la 

para permitir o assalto estrangeiro 
às maiores reservas de petróleo 

descobertas nos últimos 30 anos, 
as do Pré-Sal.

Em defesa da Petrobras
Por Pedro Celestino Pereira*

A Petrobras é a maior expressão da capacidade 
criadora do povo brasileiro. Símbolo da a� r-
mação da vontade nacional, gestada a partir 
de ampla mobilização popular, endossada por 
expressivas lideranças militares, a sua criação 
foi, na década de 50 do século passado, a prin-
cipal responsável pela crise política que levou 
Getúlio Vargas ao suicídio. Ousara ele desa� ar 
o capital internacional que então dominava 
completamente a nossa economia, ao propor a 
criação de empresas estatais que alavancassem 
o nosso desenvolvimento industrial.

Por décadas enfrentando, desde o ceticismo de 
geólogos estrangeiros que, através da grande 
imprensa, viviam a apregoar que no Brasil não 
havia petróleo, até a oposição sistemática de 
forças políticas que sempre se pronunciaram e 
se pronunciam abertamente a favor da entrega 
do negócio do petróleo ao capital estrangeiro 
sob a alegação de que, aqui, não há capacidade técni-
ca nem capital para desenvolvê-lo, a Petrobras arrostou 
todos os obstáculos e � rmou-se como uma das maiores 
empresas petrolíferas do mundo.

Claro está que, em empresas do porte da Petrobras, pú-
blicas ou privadas, sempre houve e haverá irregularida-
des e malfeitos. O que cabe discutir hoje é o processo 
que levou a Petrobras à incômoda situação em que se 
encontra, de modo que possamos defendê-la, no mo-
mento em que se pretende fragilizá-la para permitir o 
assalto estrangeiro às maiores reservas de petróleo des-
cobertas nos últimos 30 anos, as do Pré-Sal.

Até 1973 quando, aproveitando-se da guerra Israel-Egi-
to, a Arábia Saudita nacionalizou a exploração e produ-
ção de petróleo no seu território, era usual o imperialis-
mo ir à guerra ou derrubar governos que contestassem 
seu domínio sobre o negócio do petróleo. Diante da 
impossibilidade de derrubar a monarquia saudita, foi 
obrigado a conviver com empresas estatais, e a buscar 
novas formas para assegurar seu domínio. Data de en-
tão o início do processo de cooptação e de corrupção de 
dirigentes de estatais na área de petróleo.

Aqui, esse processo teve início de forma sistemática no 
primeiro mandato de FHC quando, com Joel Rennó, 
tecnocrata vindo da Vale do Rio Doce, na presidência 
da Petrobras, decidiu-se estabelecer uma parceria para 
desenvolver o campo de Marlim, então a maior reser-
va da empresa, sob a alegação de não havia recursos 
� nanceiros su� cientes para fazê-lo sozinha. Constituiu-
-se então uma empresa, a Companhia Petrolífera Mar-
lim, liderada pelo ABN-AMRO Bank, presidido pelo 
senhor Fabio Barbosa, em seguida nomeado membro 
do Conselho de Administração da Petrobras, ao mes-
mo tempo em que outro funcionário do mesmo Banco, 
Ronnie Vaz Moreira, assumia a Diretoria Financeira da 
Petrobras. A companhia captou 1,5 bilhão de dólares 
no mercado internacional, dando em garantia o petró-
leo a ser produzido e a garantia corporativa da Petro-
bras. Por que, então, a parceria? Mais ainda, assegurava-
-se ao ABN-AMRO Bank e ao J. P. Morgan, também 
sócio da empresa, remuneração mínima para o capital 
que porventura viessem a aportar, eliminando qualquer 
risco � nanceiro deles. É o que se convencionou chamar 
de “cláusula Marlin”, à baila hoje no noticiário sobre a 
compra da re� naria de Pasadena.

Rennó também sustou a realização de concursos para 
a reposição do quadro técnico da empresa e deu início 
a vigoroso processo de terceirização de atividades, com 
empresas nacionais e estrangeiras. Visava-se com isto 
fragilizar a empresa e prepará-la para a privatização.

No segundo mandato de FHC, Rennó foi substitu-
ído por Henri Phillipe Reichstul. Este contratou a 
A.D. Little (ADL), consultora norte-americana, para re-
estruturar a empresa. A ADL aboletou-se em um andar 
contíguo ao da diretoria no edifício-sede da Petrobras, e 
passou a ter acesso indiscriminado às informações con� -

denciais da empresa. Note-se que esse 
processo se deu ao tempo em que era 
rompido o monopólio estatal do pe-
tróleo e em que, criada a Agência Na-
cional de Petróleo (ANP), sob a batuta 
do então genro de FHC, David Zyl-
berstein, tinha início o leilão das reser-
vas de petróleo brasileiras, em modelo 
que não se aplica no mundo desde o 
primeiro choque do petróleo, permi-
tindo à concessionária apossar-se do 
petróleo produzido, remunerando o 
governo com royalties, ao invés de re-
ceber por prestação de serviços.

A ADL recomendou fatiar a Petro-
bras em Unidades de Negócio, para 
permitir a sua privatização por etapas 
(a Re� naria Alberto Pasqualini che-
gou a ter 30% do seu capital vendido 

à YPF argentina, então controlada pela Repsol espanho-
la), dissolver o Serviço de Engenharia (Segen) da Petro-
bras, o cerne da acumulação de conhecimentos técnicos 
da empresa, e criar uma grati� cação de desempenho 
para o escalão dirigente da empresa, para  quebrar a 
unidade do corpo técnico e facilitar a sua cooptação 
para as propostas privatizantes. Reichstul propôs a ven-
da ao mercado do excedente ao mínimo que assegurasse 
à União o controle acionário da empresa. Assim, 40% 
do capital da Petrobras passaram a controle estrangeiro.

Para o Conselho de Administração em dado instan-
te foram indicados Andrea Calabi (hoje secretário de 
Fazenda de Alckmin em São Paulo) e Gerald Heiss 
(ilustre desconhecido) que tinham em comum o fato 
de serem sócios da empresa Consemp, o que lhes dava 
uma in� uência desmedida naquele colegiado. Ainda na 
gestão de Reichstul, Delcídio Amaral, indicado pelo 
PFL (fora diretor da Eletrosul no governo Collor e se-
cretário-executivo do Ministério de Minas e Energia no 
governo Itamar), assumiu a Diretoria de Gás e Energia. 
Sua gestão caracterizou-se por entregar, sem licitação, 
participação acionária em 14 das 22 distribuidoras de 
gás estaduais das quais a Petrobras era sócia, a empresas 
controladas por Carlos Suarez, do grupo OAS, de notó-

A Petrobras pode e deve ser 
defendida, o que não implica 

negar a necessidade de mudanças 
na sua gestão, de forma a permitir 

maior controle e transparência 
das suas ações. 
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rias ligações com o senador Antonio Carlos Magalhães, 
maior liderança do PFL, e à Enron e à El Paso, e por 
contratar a construção de três termelétricas a gás com a 
MPX de Eike Batista e, mais uma vez, com a Enron e 
com a El Paso, quando se sabia que não haveria oferta 
de gás su� ciente, supostamente para resolver a crise de 
demanda de energia que levou ao apagão de 2001.

Quando Lula assumiu em 2003, esperava-se que o es-
vaziamento da Petrobras fosse sustado. Infelizmente, tal 
não ocorreu. Afora a indicação de Guilherme Estrella, 
técnico de reconhecida competência e probidade, para 
a diretoria de Exploração e Produção, e de Ildo Sauer, 
especialista em energia vindo da USP, as demais direto-
rias técnicas foram ocupadas por pro� ssionais de notó-
rio comprometimento com práticas lesivas ao interesse 
público, como se verá a seguir.

Delcídio Amaral, ao vislumbrar a ascensão de Lula, 
abandonou o PFL e migrou para o PT, vindo a eleger-
-se senador por Mato Grosso do Sul, seu estado natal. 
Pleiteou então ser ministro de Minas e Energia. Lula, 
entretanto, já se comprometera com a nomeação de 
Pinguelli Rosa, diretor da Coppe/UFRJ. Diante do im-
passe, Lula optou por convidar Dilma Roussef, então 
secretária de Energia do Rio Grande do Sul, para ser a 
ministra. Delcídio, então, pleiteou a Diretoria de Gás e 
Energia da Petrobras para seu indicado, Nestor Cerve-
ró, que com ele trabalhara na negociação dos contratos 
das termelétricas. Como Ildo Sauer já havia sido convi-
dado para o cargo, Cerveró passou a ocupar a Diretoria 
Internacional da Petrobras. Já a Diretoria de Abasteci-
mento foi oferecida ao PP, cabendo ao então líder na 
Câmara dos Deputados, José Janene, indicar o seu con-
terrâneo paranaense Paulo Roberto Costa para o cargo. 
Paulo Roberto era na ocasião superintendente da TBG, 
empresa constituída pela Petrobras e pela Enron, grupo 
americano que quebrou espetacularmente no � nal dos 
anos 90 para construir o gasoduto Brasil-Bolívia.

Na TBG a Petrobras entrou com o dinheiro e as ga-
rantias em � nanciamentos bancários, e a Enron, com 
50% dos resultados, prática usual nas parcerias fei-
tas pela empresa a partir da gestão de Rennó. Jane-

ne em 2005 foi envolvido no escândalo do chamado 
mensalão. Paulo Roberto � cou, assim, sem sustenta-
ção política. Foi salvo por Jader Barbalho, e passou 
a ser bancado pelo PMDB. Paulo Roberto teve sob 
sua responsabilidade dois grandes investimentos da 
Petrobras: o pólo petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj) e a Re� naria de Abreu e Lima, em Per-
nambuco. Ambos tiveram seus orçamentos in� acio-
nados em escala jamais vista em empreendimentos da 
mesma natureza. Completa a lista de indicações polí-
ticas de Lula a presidência da Transpetro, a empresa de 
navegação e de dutos da Petrobras, entregue a Sergio 
Machado, ex-senador, líder do governo FHC, apadri-
nhado por Renan Calheiros.

Vê-se, assim, o progressivo desprestígio do corpo técni-
co da empresa, mais e mais limitado à função de carim-
bador de faturas, porta aberta para a deterioração dos 
padrões de comportamento funcional.

No primeiro mandato de Lula, Ildo Sauer solicitou a 
Eros Grau, maior autoridade brasileira em direito ad-
ministrativo (não fora ainda nomeado ministro do 
STF), parecer sobre os contratos das termelétricas assi-
nados por Delcídio. Neles, os sócios privados (a MPX 
de Eike Batista na termelétrica de Fortaleza/CE, a En-
ron na de Seropédica/RJ e a El Paso na de Macaé/RJ) 
tinham lucro garantido (a sempre presente cláusula 
Marlim), pois se não houvesse gás para acionar as tér-
micas a Petrobras se obrigava a remunerá-los com elas 
paradas. O parecer de Grau foi taxativo: ensejavam en-
riquecimento sem causa. Os contratos foram, então, 
rescindidos pela Petrobras. Se mais não � zesse, bastaria 
essa ação para consagrar a gestão de Sauer como diretor 
da empresa. Sauer, entretanto, não sobreviveu como di-
retor. No segundo mandato de Lula foi substituído por 
Graça Foster, especialista em gás e energia oriunda do 
Cenpes, o Centro de Pesquisas da Petrobras. Cerveró 
deixou a Diretoria Internacional da empresa em 2008, 
entregando-a a Jorge Zelada, indicado por Jader Barba-
lho e Renan Calheiros. Manteve-se portanto na Petro-
bras, nas gestões de Dutra e Gabrielli, a estrutura de po-
der estabelecida na gestão Rennó até a ascensão de Graça 
Foster à presidência da empresa, já no governo Dilma.

No período Lula, porém, graças à pertinácia de Es-
trella, que prestigiou o corpo técnico que recebera, 
desmotivado das gestões Reichstul e Gros do segundo 
mandato de FHC, a Petrobras fez a maior descoberta 
mundial de petróleo dos últimos 30 anos: o chama-
do Pré-Sal. Lula, então, decidiu enfrentar a pressão 
internacional para entregar o petróleo nos moldes 
propostos pela ANP. Optou por atribuir à Petrobras a 
exclusividade das operações no Pré-Sal e por remune-
rar os eventuais parceiros da empresa por prestação de 
serviços, e não em petróleo. O Congresso Nacional, 
em 2010, aprovou o modelo proposto pelo governo 
Lula. A partir daí, teve início campanha sistemática de 
descrédito da Petrobras, culminando com a ofensiva 
atual, na imprensa e no Congresso, destinada a incutir 
na opinião pública que a Petrobras é um caso perdido, 
típico da má gestão do Estado.

Viu-se aqui que vem de longe o descaminho da Petro-
bras, noticiado apenas quando convém aos grupos in-
teressados em destruí-la.

A Petrobras pode e deve ser defendida, o que não im-
plica negar a necessidade de mudanças na sua gestão, 
de forma a permitir maior controle e transparência 
das suas ações. Não pode a empresa continuar refém 
de interesses, sejam corporativos, sejam privados, na-
cionais e estrangeiros, que se apropriaram dos seus 
principais postos de direção, afastando-a dos objetivos 
para os quais foi criada.

Não há o que temer na apuração dos crimes cometi-
dos. Impõe-se resgatar o papel do corpo técnico da 
empresa, restabelecer a competência da engenharia, 
que levou a Petrobras a conquistar inúmeros Prêmios 
Internacionais de Excelência, e desfazer a ruinosa re-
estruturação empreendida por Reichstul, de modo a 
devolver a Petrobras à condição de empresa símbolo 
do orgulho nacional brasileiro.

*Pedro Celestino Pereira é engenheiro e Conselhei-
ro do Clube de Engenharia

http://www.portalclubedeengenharia.org.br/
info/em-defesa-da-petrobras
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Enquanto previsões meteorológicas nada otimistas apontam para um período de chuvas marcado pela estiagem, a busca por soluções e caminhos viáveis 
para enfrentar a grave crise que ameaça especialmente as regiões Sul e Sudeste segue assustando e mobilizando técnicos e gestores públicos

Crise deve mobilizar gestores, técnicos e população
ÁGUA

O calor do verão mais insuportável dos últimos anos 
trouxe as costumeiras áreas de ar quente sobre a região 
Sudeste. A chuva aguardada não veio e jogou por terra 
as expectativas de que as chuvas de verão amenizariam 
as quedas nos reservatórios e regularizariam as vazões 
dos rios. Fevereiro e março não têm previsões anima-
doras e, tudo indica, o país terá o quarto ano seguido 
com um verão menos chuvoso que a média. No âmbito 
político, após longo debate no qual especialistas apon-
taram os perigos de dividir a água do rio Paraíba do Sul 
com outros estados, o governo assinou acordo que dei-
xou aberto o caminho para a efetivação dos planos do 
Estado de São Paulo: transpor o Paraíba do Sul dentro 
de território paulista.

A crise é real e o Clube de Engenharia segue debaten-
do o assunto, buscando somar informações técnicas às 
discussões que buscam soluções para eliminar, ou ao 
menos amenizar, a crise que se abate hoje sobre parte 
do país em tópico vital: o consumo humano da água 
e o abastecimento de grandes cidades. Esse foi o obje-
tivo da mesa redonda realizada no dia 4 de dezembro. 
Segundo o presidente Francis Bogossian, a ideia nas-
ceu depois que o associado Ivan Antônio Silva Alves, 
via e-mail, propôs a dessalinização da água do mar, 
algo que a região Sudeste tem de sobra, como alter-
nativa para o abastecimento da cidade. “A presidência 
entrou em contato com os chefes das Divisões Técni-
cas Especializadas de Engenharia Química (DTEQ) e 
Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS). Fizemos 
uma reunião técnica sobre o assunto e, embora não 
sejamos contra ou favoráveis ao uso da técnica no Rio 
de Janeiro, acreditamos ser um assunto que precisa de 
debate. A partir dessas conversas e esclarecimentos, 
quem sabe, pode ser uma bandeira do Clube na busca 
de soluções”, explicou o presidente. Francis destacou, 
ainda, na abertura do evento, que em um cenário de 
futuro incerto no que se refere à água, ainda que a 
dessalinização seja considerada um processo caro, não 
deve ser descartada, uma vez que, em alguns momen-
tos, o caro se torna imprescindível.

Além de Francis, � zeram parte da mesa de abertura o 
chefe da DTEQ, Paulo Murat e os palestrantes Jorge 
Rios, chefe da DRHS; Roberto Bentes de Carvalho, 
professor da PUC e diretor da PAM Membranas Sele-
tivas e José Edson Falcão de Farias Júnior, coordenador 
de Planejamento da diretoria de Gestão de Águas e do 
Território do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), 
representando a diretora Rosa Formiga.

Solução que vem do mar
A falta de chuvas, a vazão cada vez mais baixa do rio 
Paraíba do Sul e outros mananciais que abastecem 
grandes cidades, a falta d’água na tarde do dia 10 de 
janeiro na região da Augusta e Bela Vista, regiões no-
bres de São Paulo, apontam para um agravamento da 
crise da água que se desenha desde meados de 2014. 
Segundo Roberto Bentes, trata-se de resultado direto 
de um abandono na área de planejamento e investi-
mento no setor. Como alternativa, Bentes apresenta 
a aplicação do método de osmose inversa na água do 
mar – jargão técnico para a dessalinização – e ques-
tiona a e� cácia do tratamento dado hoje à água doce. 
“Embora as águas dos rios sejam mais fáceis de serem 
tratadas, os processos que usamos para isso são de cer-
ca de um a dois séculos atrás. A água, no entanto, não 
é mais a mesma daquele tempo. O processo produtivo 
humano avançou, novos compostos foram criados e 
eles são de difícil tratabilidade. Muitas vezes a água 
tratada já não alcança a qualidade esperada”, alerta.

As membranas, assunto que Bentes domina, en-
tram na equação no barateamento da dessaliniza-
ção. Geralmente realizada através de mudança de 
fase via processo térmico, um alto gasto energético 
está sempre envolvido. Quando a técnica usada é 
a da filtragem por barreira física segura, entram as 
membranas que deixam passar a água enquanto re-
tém 99,9% dos sais. Trabalhando com a aplicação 

de pressão sobre a água, a osmose inversa acontece: 
a água do meio mais concentrado é empurrada para 
o meio menos concentrado, passando pelas mem-
branas. “Todo esse processo já foi bastante caro, 
mas houve avanços e hoje há trocadores capazes 
de recuperar parte da energia gasta. Nesse processo 
atérmico, sem mudança de fase, dependendo das 
condições operacionais e do uso do trocador de 
pressão, é possível alcançar um gasto energético de 
5 kw/h por metro cúbico produzido. O processo 
convencional, térmico, gasta cerca de 73 kw/h na 
produção do mesmo volume”, aponta Bentes.

O maior gasto no sistema de dessalinização da água 
por meio de osmose inversa está no pré-tratamento da 
água, calcanhar de Aquiles da técnica. Segundo Ben-
tes, as membranas possuem algumas limitações e, caso 
a água não passe por um processo de pré-tratamento, 
podem ser dani� cadas. “A concentração de materiais 
oxidantes pode degradar a superfície da membrana. O 
maior gasto envolvido está mais em colocar a água nos 
patamares de qualidade necessários para alimentar a os-
mose que propriamente a membrana e o equipamento 
em si. Há uma micro� ltração após a captação que vai 
livrar a água de materiais em suspensão, microemul-
sionados, complexados, micro-organismos e bactérias 
que poderiam dani� car a membrana na hora da osmose 
inversa. Há então a adição de químicos, biocida para 
não criar material biológico na superfície da membrana 
e anticrustrante, limpeza ácida e limpeza básica e a uti-
lização de metabissul� to”, explica, ressaltando, porém, 
que a tecnologia é segura e madura. “Existem soluções 
tecnológicas possíveis para resolver o problema de imi-
nente falta de água em algumas regiões do país. Para 
isso, deve haver consciência para se manter um investi-
mento contínuo no setor e atentar para possíveis parce-
rias público-privadas, bem como para a necessidade de 
aumento do conteúdo local”, defendeu.

Estudos e alertas
Em fevereiro de 2014 os documentos base do Pla-
no Estadual de Recursos Hídricos estavam prontos. 
Ali estavam estudos hidrológicos e de vazões ex-
tremas, avaliações de potencial hidrogeológico dos 
aquíferos � uminenses e de fontes alternativas para 
abastecimento do Estado do Rio, com ênfase para 
o abastecimento da Região Metropolitana. Segundo 
o coordenador do Inea, José Edson Falcão, as pes-
quisas técnicas concluíram que o estado tinha duas 

Professor Jorge Rios aponta os enganos e a conjuntura histórica que 
construíram a crise hídrica com base na falta de planejamento.



www.clubedeengenharia.org.br    Fevereiro  2015

7

Enquanto previsões meteorológicas nada otimistas apontam para um período de chuvas marcado pela estiagem, a busca por soluções e caminhos viáveis 
para enfrentar a grave crise que ameaça especialmente as regiões Sul e Sudeste segue assustando e mobilizando técnicos e gestores públicos

"Culpar apenas a chuva é um 
engano. É a defasagem de lon-
gas quatro décadas no setor 

que criou a crise atual. Planos 
de 1985 já apontavam os cami-
nhos para evitar os problemas 
que são resultados diretos da 

falta de planejamento" 

Crise deve mobilizar gestores, técnicos e população

fragilidades: um dé� cit hídrico no sistema Imunana-
-Laranjal, no leste da baía de Guanabara e a depen-
dência integral da transposição do Paraíba do Sul, no 
oeste da baía, englobando a Região Metropolitana e 
o Guandu. Para o primeiro problema, será implanta-
da a barragem Guapiaçu. Para a resolução do segun-
do problema, apenas o aumento da segurança hídri-
ca na vazão objetivo em Santa Cecília, onde ocorre 
a transposição, resolveria. Em um cenário factível, 
sem alterar a vazão do rio Guandu, há um horizonte 
minimamente seguro até o ano de 2035. O acordo 
que se desenha entre os governadores de Rio e São 
Paulo, no entanto, pode comprometer a vazão e José 
Edson alerta para o perigo que isso representa. “É 
importante garantir que as regras operacionais, que 
a vazão que hoje é transposta para o sistema Guandu 
seja garantida. Se São Paulo vier a captar água do Pa-
raíba do Sul, é importante que a quantidade de água 
que chega hoje no Rio de Janeiro não pode de forma 
alguma ser diminuída, ou os resultados do estudo 
estarão comprometidos”, alertou.

A bacia do Paraíba do Sul abastece 66 municípios, nove 
na Região Metropolitana, totalizando o abastecimento 
de cerca de 12,3 milhões de habitantes, 75% do estado. 
“A segurança hídrica do estado precisa ser o nosso foco 
e só a alcançaremos mantendo os valores pactuados du-
rante décadas para que se garanta água para o futuro. 
Se mexerem nisso, estaremos em situação realmente 
crítica”, alertou o coordenador de Planejamento da 
Diretoria de Gestão de Águas e do Território do Inea. 
A estiagem, se prolongada, também pode representar 
um perigo e o Inea já tem um plano de ações caso a 
redução da vazão siga ocorrendo no Paraíba do Sul. “O 

problema que existe ali é de engenharia. Lá atrás, quan-
do os canos � xos de captação de água foram instalados 
nas margens do rio, não se esperava que a vazão fosse 
diminuir como vem diminuindo. O problema pode ser 
resolvido com canos de captação � utuantes, colocados 
no centro do rio”, explicou.  

Erro é humano, com ou sem chuvas
“Culpar apenas a chuva é um engano. É a defasagem de 
longas quatro décadas no setor que criou a crise atual. 
Planos de 1985 já apontavam os caminhos para evitar os 
problemas que são resultados diretos da falta de planeja-
mento”, destacou Jorge Rios, chefe da DRHS. Segundo 
o professor, muitos planos foram preparados ao longo 
das décadas, mas não foram considerados por sucessi-
vos governos. O crescimento desordenado das cidades é 
outra questão que se soma à crise. Sem limites para seu 
crescimento, o Rio de Janeiro precisa lidar com cada vez 
mais problemas não só na distribuição da água, mas nos 
transportes, segurança, esgotos entre outros pontos.

A cada vez maior oposição à construção de reserva-
tórios em barragens também alimenta a crise. Sem a 
possibilidade de reserva, é impossível planejar os gastos 

e regularizar as vazões dos rios. “A criminalização dos 
reservatórios é crescente, mesmo em momento em que 
o que mais precisávamos era de reserva de água. Os que 
alimentam esse discurso baseado em uma suposta pro-
teção do meio ambiente são inocentes úteis, que apenas 
repetem o que escutam ou estão de má fé”, denuncia o 
professor Rios, que também lembrou que a oposição 
irracional à construção de barragens e outras obras de 
infraestrutura do século XX terminou com uma conta 
de 850 milhões de pessoas sem acesso à água; 1,6 bi-
lhões sem eletricidade e 2,9 bilhões tentando viver com 
renda inferior a dois dólares por dia. 

Sobre a dessalinização, Jorge Rios e José Edson se mos-
traram céticos. “Não acredito que seja uma tecnologia 
que deva ser usada em grandes vazões. Em casos e locais 
especí� cos, pode ser uma saída”, declarou o represen-
tante do Inea. Para o professor Rios, os casos devem ser 
analisados separadamente e o caso do Rio de Janeiro 
não é, segundo ele, o mais indicado para o processo 
de dessalinização: “Um aluno que mora em Jerusalém, 
onde se consome água dessalinizada, me disse que a 
água é muito cara, sendo a conta mais cara todo mês. 
O pior: a cerveja feita com essa água tem a fama de ser 
a pior do mundo”.   

Represa de Jaguari, uma das principais responsáveis pelo abastecimento de São Paulo, está praticamente seca.
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Descontos para sócios: FACHA (cursos de pós-graduação) • Universidade Estácio de Sá • Universidade Veiga 
de Almeida • Prisma Café & Bistrô • Universidade Federal Fluminense (pós-graduação) • Centro de Estudos Alexandre 
Vasconcelos (CEAV) • Colégio Mary Poppins • Colégio e Curso Intellectus • Curso Múltiplus Concursos • Faculdade 
Cândido Mendes (UCAM) • Pousada Vale Verde de Teresópolis Ltda • Elza Lentes de Contato • Ótica Cristã Nissi 
• Ótica Maison de Vue • Ótica Anjos dos Olhos • Fonoclínica Produtos Médicos Ltda. • Clínica Odontológica New 
Quality • Kerala Clínica de Terapias Alternativas e Reabilitação Física • Associação Brasileira Benefi cente de Reabilitação 
(ABBR) • Universo Physio Pilates • Estética de A a Z • DC Grill Churrascaria • Restaurante Zanzariba • Crafi  Park 
S/C Ltda. • Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina • FISK Idiomas • CCAA • Silvestre Saúde •
• Instituto Brasileiro de Educação Continuada Ltda (Inbec) • www.clubedeengenharia.org.br/descontos.htmIhilius

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA

CLUBE DE ENGENHARIA - BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ 33.489.469/0001 - 95

 Exercícios � ndos em 31 de agosto de 2014 e 2013

                                                                                                 

NE 
                                                                                                              

         2014          2013

ATIVO
CIRCULANTE 3.160.107 2.451.935
DISPONIVEL                    1.127.338 671.048
Caixa                         1.213 632
Banco Conta Movimento 526.839 264.273
Títulos com Liquidez imediata                      599.286                   406.143
CRÉDITOS                   1.282.843                1.037.453
Créditos Locatários                                       (4)                      685.373                   430.560
Créditos de Locatários com atraso                 (5) 520.126                    520.126
Outros Créditos a Re ceber                            (6)                            77.344                     86.766
CRÉDITO PROCESSOS LOCATÍCIOS 617.598 617.598
Crédito Cobrança Judicial                             (7) 617.598 617.598
DESPESAS A APROPRIAR 132.328 125.837
Despesas Antecipadas 132.328 125.837
NÃO CIRCULANTE 30.028.197 29.960.788
IMOBILIZADO                                           (8) 29.765.896 29.701.146
Bens Móveis - Sede Social 938.038 875.437
Bens Imóveis 28.016.880 28.016.880
Bens Móveis - Sede Campestre 15.444 13.295
Projeto 130 anos 795.534 795.534
Implantação Centro Cultural – 22o andar -0- -0-
INTANGÍVEL 262.301 259.642
Marcas e Patentes 28.389 25.730
Softwares 91.449 91.449
Portal Clube de Engenharia 142.463 142.463
TOTAL DO ATIVO 33.188.304 32.412.723

ATIVO    ( valores expressos em reais )

PASSIVO    ( valores expressos em reais )
                                                                                                 

NE 
                                                                                                              

         2014          2013

PASSIVO
CIRCULANTE 944.555 969.739
Fornecedores                                                               10 76.568 87.040
Obrigações Fiscais e Sociais                                         11           50.642 45.638
Outras Obrigações                                                      12 507.499        535.326
Provisão P/Contingências Fiscais – ITR 70.820 70.820
Provisão de Férias 132.641 114.974
Provisão de 13o Salário 71.385 80.941
Provisão p/Passivos Contingentes                               13    35.000 35.000
NÃO CIRCULANTE 32.243.749 31.442.984
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                      21.200 21.200
Provisão p/Passivos Contingentes                               13     21.200 21.200
PATRIMÔNIO SOCIAL                                          14 32.222.549 31.421.784
Superávit do Exercício 800.765                                                                        788.156
Superávit/Dé� cit Acumulado                                     5.403.152 4.614.996

Reservas 26.018.632 26.018.632
TOTAL DO PASSIVO 33.188.304 32.412.723

                                                                                                                  
                                                                                 NE  2014  2013
RECEITAS OPERACIONAIS 4.957.527 4.713.232

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 908.563 756.913
Contribuições de Sócios 430.590 379.008
Serviços de Atendimento ao Associado 463.526 366.026
Atividades Sede Campestre 14.447 11.879
RENDAS PATRIMONIAIS 4.047.934 3.775.316
Alugueis de Imóveis 3.640.715 3.114.833
Receitas Financeiras 22.553 5.493
Outras Receitas 384.666 654.990
RENDAS EXTRAORDINÁRIAS 1.030 181.003
Exposições e Congressos 0,00 180.000
Outras Receitas                                           1.030 1.003
DESPESAS OPERACIONAIS (4.156.762) (3.925.076)
Pessoal e Encargos Sociais (1.554.241) (1.436.548)
Material de Consumo (131.366) (133.536)
Despesas c/Prestação de Serviços (1.105.130) (1.117.069)
Despesas Tributárias e Jurídicas (24.495) (2.095)
Outras Despesas Administrativas (313.329) (280.767)
Despesas - Sede Campestre (235.025) (219.570)
Serviços de Atendimento ao Associado (169.908) (144.203)
Despesas Prediais (599.204) (515.672)
Exposições e Congressos (8.123) (55.105)
Financeiras (15.941) (19.981)
RESULTADO DO EXERCÍCIO 800.765 788.156

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
( valores expressos em reais )

O Conselho Diretor do Clube de Engenharia elegeu 
em reunião do dia 12 de janeiro os representantes do 
Clube junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) para mandatos 
que vão até 31 de dezembro de 2017. Foram eleitos, em 
chapa única, por aclamação, os associados Fernando 
José Corrêa Lima Filho para a modalidade Eletricista; 
Rafael Oliveira da Mota para a modalidade Mecânica/
Metalurgia; Elinei Winston Lima da Silva para a 
modalidade Mecânica e Maria Alice Ibañez Duarte 
para a modalidade Química. Devido à modi� cação 
na composição do plenário do Crea-RJ para o ano de 

Representação

Clube de Engenharia elege seus 
representantes junto ao Crea-RJ

2015, formalizada pelo Confea em 22 de dezembro 
de 2014, o Clube de Engenharia passou a ter direito 
a mais uma vaga na categoria Engenharia, modalidade 
Agrimensura para o mandato de 1o de janeiro de 2015 
a 31 de dezembro de 2017. O Clube também foi 
informado que há uma vaga a ser preenchida devido 
à vacância na modalidade Engenharia Mecânica e 
Metalúrgica para completar o mandato de 1º de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2016. Para mais 
informações veja a íntegra do comunicado em http://
portalclubedeengenharia.org.br/info/eleicao-de-
representantes-do-ce-junto-ao-crea-rj

Agora os associados do Clube de Engenharia podem cursar 
qualquer um dos vários cursos oferecidos pelo Instituto 
Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC) com 20% 
de desconto. O IBEC é a mais tradicional instituição do 
país na área de Engenharia de Custos e Gerenciamento de 
Empreendimentos. O novo parceiro do Clube é � liado 
ao International Cost Engineering Council (ICEC) e 
certi� cado pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação 

Novas parcerias

Formação e aperfeiçoamento profissional no IBEC
(INPG), um dos mais conceituados centros de pesquisa 
e ensino do Brasil. Os cursos de pós-graduação e MBA 
com desconto são variados. Entre eles estão os MBAs em 
Gerenciamento de Obras e Empreendimentos e em Gestão 
e Engenharia de Custos. Para conhecer as oportunidades 
que o IBEC e o Clube de Engenharia trazem com a nova 
parceria, visite o site do IBEC ou a sessão “Desconto para os 
Associados” no Portal do Clube de Engenharia. 

Publicada originalmente em
2001, a trilogia A Era Vargas 
cobre mais de 70 anos da 
história brasileira, desde a 
fundação do Partido Repu-
blicano gaúcho, em 1882, 
até a morte de Getúlio em 
agosto de 1954, seguido 
da divulgação de sua Carta 
Testamento, um dos mais 

Livro A Era Vargas de José Augusto Ribeiro

importantes textos políticos da história do Brasil. Muito 
elogiada pela crítica, a trilogia foi relançada no � nal do 
primeiro semestre de 2014 como parte da programação 
60 anos sem Getúlio Vargas, da Câmara dos Deputa-
dos. A nova edição foi ampliada, trazendo cerca de 200 
páginas extras. O primeiro volume da obra apresenta os 

antecedentes da Era Vargas, o debate da campanha presi-
dencial de 1929; a questão social negada por Washington 
Luís; as principais decisões do primeiro governo Vargas 
(1930-1945); a busca de soluções nacionalistas para a 
questão dos minérios, da siderurgia e do petróleo brasilei-
ros;  e os avanços sociais da Revolução de 30 como o voto 
da mulher, o voto secreto e a criação da Justiça Eleitoral. 
O segundo volume cobre quatro anos que vão desde o 
lançamento da candidatura de Vargas à presidência da Re-
pública, em abril de 1950, até a crise política de 1954, que 
determinou o � m de seu segundo mandato e de sua vida. 
O terceiro e último livro da trilogia apresenta os aconte-
cimentos que se desencadearam a partir do atentado da 
Toneleiros, no dia 5 de agosto de 1954. Em uma narrativa 
de romance, José Augusto Ribeiro traz a história do Brasil 
em uma obra aclamada pela crítica e público.
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INSTITUCIONAL

O Clube de Engenharia viveu uma noite inesquecível em 18 de dezembro.  Instalou-se no salão do 24º andar  
o democrático e histórico clima de um verdadeiro botequim. Cerveja e petiscos eram servidos a “fregueses” de 
todas as idades e estilos, desde os engravatados em busca de uma happy hour especial, até os garotos de bermuda 
e as meninas de bata, prontos para a diversão que só o samba traz. No comando, dois dos maiores nomes da 
música popular brasileira de raiz: de Madureira, Noca da Portela e, da Imperatriz Leopoldinense, Zé Katimba. 
Ambos assinam os sambas vencedores de suas escolas para o carnaval de 2015 e trouxeram ao Clube de 
Engenharia o talento que marca seus nomes entre os grandes do samba. Clássicos regravados por Alcione, Beth 
Carvalho, Maria Bethânia, Quarteto em Cy, Emilinha Borba, Elizete Cardoso, Paulinho da Viola, Martinho da 
Vila, Zeca Pagodinho, Elza Soares, Jorge Aragão, e muitos outros, "lavaram a alma" de todos até 22h.

Comemorações mensais Uma tarde muito especial

Cultura

Aniversariantes em festa
Comemoraram mais um ano de vida no almoço do dia 11 de dezem-
bro de 2014 os associados José Roberto Carneiro, Marlise de Mato-
sinhos Vasconcellos, Aurélio da Silva Lopes, Cesar Drucker, Angelo 
de Araújo Cardoso, Fernando Antonio Rajão Costa, Uiara Martins 
de Carvalho, Carlos Sezinio de Santa Rosa, Orlando Teixeira Soares 
Moreira, Alcebíades Fonseca, Douglas Cisneiros de Barros, Vicencia 
Pinto Heluey, Jorge Antonio Figueiredo, Luiz Edmundo Horta Bar-
bosa da Costa Leite, Fernando Emmanuel Barata, Oduvaldo Siquei-
ra Arnaud, Eliane Amorim Lippi, Rafael Oliveira da Mota, Je� erson 
Veloso de Lacerda e Janet Ruth Colombo.

O almoço dos aniversariantes do mês de dezembro 
foi especial. Realizado no dia dos Engenheiros, Ar-
quitetos e Agrônomos, em 11 de dezembro, a cele-
bração lembrou os 134 anos do Clube de Engenha-
ria. Renovando a tradição de reconhecer aqueles 

Sob as bençãos dos deuses do samba

que se destacam ao longo do ano, o presidente 
Francis Bogossian (fotos) entregou as Medalhas Ir-
mãos Rebouças, Edson Passos e, prêmio máximo do 
Clube de Engenharia, a Medalha Paulo de Fron-
tin, que agracia o Eminente Engenheiro do ano.

O prêmio mais esperado, a Medalha Paulo de Frontin, concedida 
ao engenheiro do ano de 2014, foi oferecido a Lino José Nunes 
Machado. O Eminente Engenheiro é especialista em portos, rios e 
canais, formado pela Escola Nacional de Engenharia pela Universi-
dade do Brasil em 1964 e participou de mais de 40 obras marítimas 
e � uviais. “Às pessoas que me ensinaram, a todas com as quais co-
laborei e as que colaboraram comigo, colegas, família, agradeço por 
hoje receber essa homenagem e por ter sido escolhido o Engenheiro 
do Ano de 2014”, foram as palavras emocionadas do homeageado.

A Medalha Edson Passos, concedida por comissão que indica os 
pro� ssionais que tenham contribuído para a engenharia, com 
reconhecimento nacional, foi conferida ao ex-vice-presidente do 
Clube e ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do 
Rio de Janeiro (Senge-RJ), Luiz Santos Reis, falecido em 1995, 
recebida por seu � lho Luiz Fernando Santos Reis que, ao falar 
do pai, lembrou que “ele tinha um grande orgulho de ser um 
engenheiro realizador,. Foi um grande pro� ssional”.

Em nome da Academia Nacional de 
Engenharia, o professor Fernando 
Emmanuel Barata recebeu sua ho-
menagem das mãos de Francis Bogos-
sian,  presidente do Clube de Engenha-
ria, na forma de Diploma de Membro 
Titular Fundador.

Concedida a pro� ssionais indicados pelas 19 Divisões Técnicas 
Especializadas, a Medalha Irmãos Rebouças é entregue anual-
mente àqueles que tenham elaborado ou acompanhado traba-
lhos com efetiva contribuição para a categoria, questões sociais 
ou culturais, com projeção nacional e respeitabilidade reconhe-
cida. Em consenso, as DTEs escolheram, em 2014, o geólogo 
Benedicto Humberto Rodrigues Francisco, como merecedor 
da comenda. “Só tenho a agradecer a Deus, à minha família, 
aos amigos e colegas da turma de 1964 e aos colegas das DTEs, 
responsáveis pela indicação do meu nome”, declarou Benedicto.
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Bruno Contarini, Sebastião Pereira, Francis Bogossian e Manoel Lapa debatem as causas da 
queda do viaduto em Belo Horizonte.

DTEs
em AÇÃO

Histórico da concessão de 
esgotamento sanitário na AP5

Em 2006, o prefeito Eduardo Paes entrou em contato 
com os candidatos ao governo do estado e apresentou 
uma proposta de convênio relacionado ao poder con-
cedente do município. A ideia era que o esgotamen-
to sanitário e a gestão comercial da água na Área de 
Planejamento 5 (AP5) – que compreende 21 bairros 
da Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre eles, Bangu, 
Barra de Guaratiba, Campo Grande, Campo dos 
Afonsos, Cosmos, Deodoro, Gericinó e Guaratiba – 
pudesse ser concedido à iniciativa privada. Na mesma 
época, a Lei de Saneamento estava em vias de aprova-
ção pela Presidência da República. Nascia assim a pos-
sibilidade de conceder o sanemaneto de parte da ci-
dade, mais tarde concretizada com o estabelecimento 
da Rio-Águas como órgão regulador e � scalizador dos 
serviços de esgotamento sanitário na AP5 e a posterior 
concessão do serviço na área à Foz Águas 5. Esse his-
tórico foi apresentado por Edson Mendonça, diretor 
de Saneamento da Fundação Rio Águas, e Armando 
Góes, presidente da Foz Águas 5, em 02 de dezembro, 
no Clube de Engenharia, em evento realizado pelas 
Divisões Técnicas Especializadas de Recursos Hídri-
cos e Saneamento (DRHS), Engenharia do Ambiente 

(DEA) e Associação Brasileira de Pro� ssionais Espe-
cializados na França (ABPEF).

O ano de 2012 marcou a assinatura do contrato. No 
trabalho realizado nos últimos cinco anos, mais de 2 
milhões de pessoas têm seu esgoto coletado e tratado 
pela empresa que reúne 517 empregados na sede ope-
racional em Bangu e nas três bases operacionais em 
Sepetiba, Campo Grande e Deodoro. Toda a região 
foi recadastrada para prestar melhor atendimento e 
planejar com mais precisão e e� ciência a expansão da 
rede coletora e de tratamento de esgoto. “Em termos de 
gestão comercial da água, desde que a Concessionária 
Foz Águas 5 assumiu, aumentou a e� ciência em 25% e 
diminuiu a inadimplência em 11%”, ressaltou Góes. A 
expectativa é que, ao longo do período de concessão de 
30 anos, mais de 2 milhões de habitantes sejam bene� -
ciados com a implantação de 2.100 km de rede coletora 
de esgoto. Também serão construídas e modernizadas 
11 Estações de Tratamento de esgoto e 221 elevatórias. 
O presidente da concessionária destacou que a empresa 
vai investir, até o � nal da concessão, 2,7 bilhões. Cerca 
de 640 milhões já estão contratados, referente à primei-
ra fase de investimentos. 

Queda do viaduto em Belo Horizonte em foco
No dia 3 de julho de 2014 o viaduto Batalha dos Gua-
rarapes, em construção como parte das obras para a 
Copa do Mundo, em Belo Horizonte, cedeu. Um 
carro e um caminhão foram esmagados pela estrutu-
ra, matando duas pessoas e ferindo outras 22. Para 
analisar o acidente, as divisões técnicas de Estruturas 
(DES), Geotecnia (DTG) e Construção (DCO) rece-
beram em 02 de dezembro de 2014 um dos maiores 
nomes na área de estruturas no Brasil, o conselheiro 
Bruno Contarini. Participaram ainda do evento, além 
do presidente Francis Bogossian e do conselheiro Ma-
noel Lapa, o engenheiro mineiro Sebastião Pereira, da 
Universidade Federal de Minas Gerais, que esteve pre-
sente no local do acidente.

Para Contarini, o ocorrido em Belo Horizonte não é 
de difícil compreensão, mas ressaltou que a ideia não 
era levantar críticas ou apontar culpados, mas debater 
a questão para que não voltem a acontecer acidentes 
como o do viaduto em Belo Horizonte. Com as plan-
tas da obra apresentadas em slides, Contarini apresen-
tou toda a estrutura. “A armação é totalmente aceitá-
vel, a armação era boa e a fundação em blocos com 
estacas é uma solução normal em engenharia. O ponto 
crítico, no entanto, estava em um bloco com armação 
longitudinal com 18 ferros cinco oitavos. O bloco ser-
ve para distribuir a carga uniformemente para as esta-

cas, criando um momento posi-
tivo no bloco. Naquela armação, 
era necessário que, em um metro, 
houvesse 100 centímetros, mas 
havia apenas oito. Não sei por 
que isso aconteceu, mas a falta de 
armação na proporção 100/08 foi 
determinante”, declarou. O bloco 
em questão tinha altura útil não 
conforme e a capacidade de carga 
da estaca era insu� ciente.

Contarini lembrou que o elevado 
da Perimetral, na altura da Praça 
XV, apresentou o mesmo problema durante a construção 
mas, descoberto a tempo, foi feito um reforço em pro-
tendido. No caso de Belo Horizonte, segundo Contarini, 
houve outro ponto crucial. “O bloco precisa ser feito para 
aguentar a carga após a protensão. A carga é distribuída 
pelas estacas e, para que isso ocorra, é necessário que haja 
armação. O bloco sem � ssura  funciona sem problema 
nenhum, mas na hora que aparece a � ssura, se não tiver o 
ferro ou não for su� ciente, vai partir. Toda a carga irá para 
apenas duas estacas. No caso, ela rompeu e o pilar chegou 
a afundar cerca de sete metros”, avaliou Contarini.

A importância de um pro� ssional para a veri� cação do 
projeto foi destacada por Contarini. Segundo ele, erros 

no detalhamento do projeto podem acontecer e é im-
portante que ele seja veri� cado por pro� ssionais. “Não 
falo de ver o projeto para descobrir erro, mas para aju-
dar”, explicou. A palestra contou, ainda, com a presença 
de Maurício de Lana, representante da Consol, autor 
do projeto, que apresentou parecer do calculista que 
apontava falhas, como as 44 janelas na estrutura, não 
previstas em projeto, na laje superior, fragilizando toda 
a estrutura. “Houve mudança do sistema de protensão, 
paredes internas não previstas no projeto e mudança nos 
aparelhos de apoio e ausência de cunhas metálicas para 
nivelamento dos aparelhos de apoio. Essas mudanças 
não foram submetidas à projetista", esclareceu Maurício.

Uma das estações de tratamento da Foz Águas 5 na Zona Oeste.
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Uma realização da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) em parceria com o Clube de Engenharia por 
meio da Divisão Técnica Especializada de Tecnologia 
da Informação (DETI), o seminário “Redes Carrier 
Ethernet” trouxe ao Clube professores, mestrandos, 
doutorandos e alunos de graduação, extensão e MBA 
para um longo debate sobre conceitos, serviços, 
convergência, tecnologias e outros temas relacionados 
às redes Carrier Ethernet. Entre os palestrantes estava 
o professor Antônio Enne, autor de livros sobre o 
tema e ganhador de diversos prêmios no setor. O 
diretor e chefe da DETI, Marcio Patusco, destacou que 
a transmissão de conhecimento na área de engenharia é 
uma das prioridades do Clube de Engenharia. “É por isso 
que eventos como esse têm sempre espaço no Clube. É 
nosso interesse informar não só aos engenheiros como à 
toda a sociedade, democratizando a informação com o 
uso de ferramentas como a WebTV”.

Toda a experiência de Celso Franco, ex-diretor de trân-
sito do Estado da Guanabara, ex-diretor da Companhia 
de Engenharia de Tráfego do município do Rio de Janei-
ro e ex-diretor de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, 
professor de Trânsito da Escola Nacional de Engenharia 
e diretor-presidente da Tráfego Rio, entre outros vários 
cargos assumidos ao longo da vida, foi colocada à dispo-
sição durante a palestra “Mobilidade Urbana”, no Clube 
de Engenharia, em 25 de novembro de 2014.

Na abertura do evento, Celso explicou que não pre-
tendia fazer uma palestra ou ministrar uma aula, mas 
fazer um apelo. “Venho à casa de Edson Passos fazer 
um apelo. A solução para o trânsito no Rio existe, mas é 
preciso coragem política. É preciso restaurar o respeito 
à engenharia de trânsito”, destacou. Citando grandes 
nomes do setor, como sir Alker Tripp, diretor de trânsi-
to de Londres da década de 1930, Celso defende que o 
transporte de massa precisa ser confortável para que as 
pessoas optem por ele, e chama de ingênua a luta con-
tra o automóvel. “Certa vez, perguntei à CET quantas 
pessoas que possuem carro usam o sistema BRT no Rio. 
Não me disseram, mas o resultado não deve passar de 
0,5%, perpetuando a imobilidade urbana”, destacou.   

Segundo Celso, uma solução de mobilidade urbana sem 
prejudicar o automóvel é possível. “Se falta energia, ra-
cionamos. Se falta água, racionamos. Por que não racio-
nar o uso das vias? Os veículos de passeio são o que seu 
nome diz. Não são feitos para ir e voltar do trabalho. 
Cerca de 80% dos automóveis trafegam com uma pessoa 
onde caberiam quatro”, explicou. A ideia de Celso é criar 
uma taxa para quem trafega sozinho no carro, além de 
desconto de pontos na carteira. Além disso, alimentar 
uma cultura de transporte solidário entre proprietários 

Voçoroca foi o nome escolhido na língua tupi-guarani 
para batizar um fenômeno geológico. Signi� ca “terra 
rasgada” e o de� ne bem, uma vez que descreve exa-
tamente sua manifestação. Geralmente relacionados a 
condições naturais, esses rasgos se dão em decorrência 
de condições climáticas e propriedades do solo, mas 
também podem ser provocados pela ação do homem, 
geralmente relacionada a atividades que alteram a in� l-
tração da água e modi� cam a cobertura do solo como 
a construção de estradas, por exemplo. 

O engenheiro � orestal Alexander Silva de Resende é 
especialista no assunto e trabalha com a recuperação 
de áreas degradadas na Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). Ele foi um dos palestrantes 
da mesa-redonda “Controle de Voçorocas  Consequen-
te Melhoria da Água”, promovida pela divisão técnica 
de Manutenção (DRM), no dia 27 de novembro, que 
também contou com palestra de Adacto Ottoni, enge-
nheiro civil sanitarista, assessor de Meio Ambiente do 
Crea-RJ e coordenador do curso de pós-graduação lato 
sensu em Engenharia Sanitária e Ambiental da Univer-
sidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).  

De acordo com estudo realizado pelo Comitê de In-
tegração da Bacia Hidrográ� ca do Rio Paraíba do Sul 
(CEIVAP) em 2002, aproximadamente 1 milhão de 
hectares encontram-se na área de alta ou muito alta 
vulnerabilidade de erosão na bacia. A estimativa é que 
aproximadamente 700 mil toneladas de solo vão parar 
dentro do sistema Light-Cedae

A gestão sustentável da bacia hidrográ� ca é, segundo 
Adacto Ottoni, a saída para o problema. A dessaliniza-
ção das águas e o reaproveitamento de esgoto sanitário 
foram apontadas como possíveis soluções para as secas, 
mas não como prioridades. “Não sou contra essas téc-
nicas, mas elas não são investimento prioritário como 
solução”, rea� rmou Ottoni, que considera que a me-
lhor forma de produzir água doce é preservando o solo. 
Independentemente das escolhas das soluções para o 
problema da água, os palestrantes destacaram a falta de 
políticas públicas na área e o total desinteresse do Poder 
Público sobre o tema. “Quando a bacia hidrográ� ca 
está degradada, esses eventos das enchentes, inundações 
e das secas, são realçados e obviamente que, para os ges-
tores negligentes, é mais fácil dizer que é aquecimento 
global, ou é culpa da natureza”, � nalizou Ottoni.

Debatendo 
telecomunicações

A condução do trânsito no Rio de Janeiro

Melhoria da água pelo 
controle das voçorocas

Como acontece todos os anos, o Clube de Engenharia 
comemorou, em 11 de dezembro, o aniversário do 
Centro Brasileiro de Arqueologia (CBA). Em palestra 
realizada pela divisão técnica de Transporte e Logística 
(DTRL), o arqueólogo e mergulhador Luiz Octávio de 
Castro falou sobre a arqueologia subaquática no Brasil e 
os naufrágios na baía de Guanabara. Pouco divulgada, a 
arqueologia subaquática sobrevive graças ao investimento 
de alguns órgãos da Marinha do Brasil desde a década de 
1970, e de universidades que, mesmo com di� culdades 
de verba, conseguem � nanciar alguns projetos na área. “A 
realidade nacional é a presença de empresas contratadas 
que fazem o que chamamos de salvatagem. Recuperam 
em naufrágios peças históricas, arqueológicas e náuticas 
que posteriormente são partilhadas, bene� ciando o 
governo e o empreendedor. Isso ocorre em naufrágios do 
século XIX em diante. O que é recuperado de naufrágios 
anteriores, do século XVI ao XVIII, vão integralmente 
para o governo”, explicou.

de carros monitorados por chips poderia ser uma medida 
que ajudaria o processo. “Através de um chip que cada 
proprietário de automóvel carregaria consigo, seria possí-
vel rastrear cada carro. Além disso, os fundos levantados 
pela venda do chip poderão subsidiar o transporte público 
con� ável”, defendeu. Como experiência, o ex-diretor de 
Trânsito sugere a Barra da Tijuca, com seus 200 mil car-
ros e apenas duas saídas, onde já há medidores instalados.

O diretor de Atividades Técnicas do Clube de Engenha-
ria, Abílio Borges destacou a importância de se debater 
o assunto. “O trânsito do Rio de Janeiro nos desa� a a 
cada momento na projeção do caminho que faremos 
para voltar para casa. Os jovens que hoje são responsá-
veis pelo trânsito carecem de experiência. Mortes e aci-
dentes se sucedem nos novos empreendimentos na área 
da mobilidade urbana. Falta imaginação e os projetos 
são vendidos para os políticos que estão mais interessa-
dos em fazer a sua promoção”, � nalizou o diretor. 

arqueologia subaquática
Baía de Guanabara e
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REFORMA POLÍTICA A urgência da mudança
Debate realizado sobre a Reforma Política aponta, com prioridade, o financiamento de campanha como ponto a ser modificado

ca. É por meio do � nanciamento das campanhas que essa 
transformação começa a ser realizada”, explicou.

O avanço do poder econômico sobre o âmbito da políti-
ca também foi destacado pelo deputado Henrique Fon-
tana (PT/RS), que foi relator da Comissão Especial pela 
Reforma Política na Câmara dos Deputados. “A Refor-
ma Política é a mais difícil das reformas porque é a mais 
importante delas, a que mexe mais profundamente na 
estrutura de poder. Votos que antes nasciam das ideias, 
dos projetos, do engajamento social e militante dos can-
didatos são cada vez mais raros. Há pessoas dignas que 
não têm mais espaço no sistema político atual. Isso por-
que o que mais decide eleição hoje é o dinheiro. Não se 
pode dar esse poder aos � nanciadores de campanhas para 
que subvertam um dos principais pilares da democracia: 
um voto para cada cidadão”, defendeu Fontana. 

Dom Roberto Francisco Ferreira Paes, bispo de Cam-
pos e representante da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) – entidade que encabeça, ao 
lado de outras, o movimento da Coalizão pela Reforma 
Política Democrática e Eleições Limpas – alertou que, 
aos poucos, a democracia desmorona e dá lugar a uma 
plutocracia, a ditadura do grande capital. “A Reforma 
Política é a radicalização da democracia, a construção 
de um Estado verdadeiramente democrático e social. 
E o � nanciamento de campanha é a porta, a janela por 
onde entra a corrupção para reproduzir um sistema ti-
picamente oligárquico”, destacou.  

Unidos pela reforma

A mobilização popular, no entanto, 
vem provando que nem tudo está 
perdido. Em outubro, o Comitê Es-
tadual da Constituinte Exclusiva, em 
parceria com outras entidades da so-
ciedade civil organizada entregaram 
ao Congresso o documento fruto do 
Plebiscito Popular pela Constituinte 
Exclusiva e Soberana do Sistema Po-
lítico, com um total de 1,7 milhão de 
assinaturas coletadas em todo o país. 
Segundo o representante do comitê 
no evento, Kleibson Ferreira de An-
drade, mobilizar o povo que não se 
vê representado é o caminho para ge-

A necessidade de uma ampla Reforma Política vem 
sendo debatida no país há alguns anos. O tema tomou 
força após as manifestações de junho de 2013 e, nas úl-
timas eleições para a Presidência da República, foi pau-
ta da campanha vencedora. Dilma Rousse�  defendeu 
uma Reforma Política que traga “mudanças na legisla-
ção para fazer avançar nossa jovem democracia, forta-
lecer o sentido programático dos partidos e aperfeiçoar 
as instituições, restaurando valores e dando mais trans-
parência ao conjunto da atividade pública”. No Clube 
de Engenharia, o conselheiro Paulo Lima encaminhou 
à diretoria o projeto de iniciativa popular da Coalizão 
pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas. 
“Este documento é apoiado por 103 entidades que as-
sinam e participam, como a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Conselho dos Arquitetos e Urbanistas 
(Cau) e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea). De forma apartidária, nos mostra o que é a 
Reforma Política. Sugiro que o Clube se una a esse gru-
po”, propôs o conselheiro.

Em 11 de dezembro, Dia do Engenheiro, o debate so-
bre o assunto no auditório da presidência do Clube de 
Engenharia espelhou a complexidade do tema. Reuni-
dos em uma mesma mesa alguns dos principais atores 
do debate nacional sobre o tema com o Congresso e 
a Sociedade Civil, não construíram consenso absoluto 
sobre como e para onde seguir, ainda que concordem 
com a maioria das bandeiras defendidas. Há, no entan-
to, um ponto que se destaca como o principal proble-
ma a ser solucionado e um dos principais responsáveis 
pela falta de transparência e pela captura do poder polí-
tico pelo capital: o � nanciamento privado de empresas 
a campanhas políticas. 

O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, presidente 
do Ibep e coordenador da mesa, explicou após a abertura 
do evento e saudação do presidente Francis Bogossian, as 
razões do consenso. “Numa sociedade marcada por extra-
ordinária concentração de renda e riqueza dentro do siste-
ma econômico, cada indivíduo tem tantos votos quantos 
reais dispuser. Mas é o sistema político que dita as regras. 
Nesse sistema, o indivíduo, seja ele o mais rico ou o mais 
pobre, tem um único voto. O grande desa� o das classes 
hegemônicas é como transformar o poder econômico em 
poder político, uma vez que é no sistema político que são 
elaboradas as normas que de� nem a atividade econômi-
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Congresso Nacional, principal afetado pela Reforma Política e onde o debate deverá 
obrigatoriamente acontecer.

rar a pressão necessária para que o Congresso avance no 
debate da Reforma Política. “É bastante compreensível 
que pessoas não se sintam representadas no Congresso. 
Ele é composto por maioria de homens brancos, ricos e 
heterossexuais. E o Brasil não é bem isso. Acreditamos 
que uma Constituinte Exclusiva seria o melhor caminho, 
uma vez que poderia romper um cerco conservador que 
cresce no Congresso”, defendeu. 

Luciano Santos, do Movimento de Combate à Cor-
rupção Eleitoral, traz, pela experiência, a esperança. O 
movimento já foi bem sucedido em dois importantes 
momentos. Por sua iniciativa e coordenação duas leis, 
frutos de lutas populares, foram levadas ao Congres-
so e aprovadas: a Lei 9.840, que caça candidatos que 
compram votos ou usam a máquina administrativa 
para a eleição, e a Lei da Ficha Limpa. “Escutamos do 
Congresso várias vezes que a Reforma Política só virá 
de uma Lei de Iniciativa Popular e estamos coletando 
as assinaturas para isso”, explicou Luciano, que, como 
os demais, destacou a importância de se suspender o 
� nanciamento privado. Entre outros pontos destaca-
dos no debate estão a paridade de gênero na compo-
sição do parlamento, a criação e fortalecimento de 
ferramentas de democracia participativa para garantir 
o efetivo controle social, e eleições proporcionais em 
dois turnos para deputados e partidos que não repro-
duzam o � siologismo que hoje impera no país e que, 
de fato, tenham programas.


