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EDITORIAL 

Movimento Multipro� ssional pelas 
Empresas de Engenharia Brasileiras

O Clube de Engenharia demonstra, com o lançamento do movimento Aliança pelo Brasil em Defesa da 
Soberania Nacional, o reconhecimento de que a engenharia brasileira atravessa um momento de imensa 
gravidade em face dos desdobramentos dos últimos episódios amplamente divulgados pela imprensa.

O apoio de inúmeras entidades da sociedade civil a esta iniciativa, demonstrado pela presença de expressivas 
lideranças não apenas as ligadas à engenharia, mas dos mais diferentes campos interessadas na soberania 
nacional brasileira, reafi rma a consciência de que qualquer abalo ao patrimônio técnico e social representado 
pelas empresas do ramo terá efeitos contundentes que interferirão no presente e no futuro do nosso povo.

A soma de nossas forças para instalar um Movimento Multiprofi ssional em Defesa das Empresas de 
Engenharia Brasileiras, reconhece a correção das providências de apuração das malfeitorias praticadas por 
alguns de seus dirigentes que, julgados e condenados, terão de cumprir as penas previstas na Lei. Não 
podemos aceitar, metaforicamente falando, que se punam os fi lhos pelos erros dos pais. As empresas cuja 
estabilidade aqui defendemos são os fi lhos que não desejamos punidos e, dentro de cada uma delas estão 
os outros fi lhos, representados por um povo trabalhador, sustentáculo nacional, imerecedor de quaisquer 
penas, como o não recebimento do necessário ao seu básico sustento e a perspectiva de desemprego.

Acessoriamente, afi rmamos alto e em bom som que não aceitaremos o oportunismo desfrutado por 
segmentos apoiados pelo cartel da grande mídia no sentido de fazer ingressar no País empresas estrangeiras 
substitutivas das empresas nacionais, como se o engenheiro brasileiro não desfrutasse do reconhecimento 
internacional de sua capacidade técnica e de seu pleno respeito aos dispositivos éticos que a profi ssão exige.

Ficamos particularmente agradecidos ao apoio de todas as entidades que junto ao Clube de Engenharia se 
posicionaram nesta cruzada, para organizar um conjunto de ações e providências efetivas a tomar, com a 
urgência que o momento exige. O Clube de Engenharia se declara em Plantão Permanente na Defesa da 
Soberania Nacional Brasileira.

Vale registrar, ainda, duas signifi cativas representações entre as instituições que integram este movimento, 
que em momentos distintos, mas de igual motivação, aceitaram nossa proposta para que se lavrasse um 
Termo de Cooperação com o Clube de Engenharia, pelo qual, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e 
o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ), respectivamente, demonstram entender que 
há determinados assuntos de suas alçadas, de interesse da Justiça e do País, que dependem do juízo técnico 
do engenheiro e vice-versa.

Deixamos na mente de cada cidadão e de cada cidadã uma questão objetiva, que gostaríamos de ver 
incorporada no conjunto de propósitos do Movimento. Se no passado relativamente recente, à guisa de 
que fosse impedido um desequilíbrio sistêmico no âmbito econômico-fi nanceiro, promoveu-se o PROER 
dos Bancos, por que não aplicar uma solução de mesma natureza na viabilização do patrimônio empresarial 
que inclui, por exemplo, e principalmente, a nossa Petrobras? Que se faça o debate e o país caminhe unido 
em defesa do emprego, da democracia e da soberania nacional.

A Diretoria
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EM DEFESA DA
MANIFESTO

A Nação se defronta com um dos maiores desafi os 
de sua história, abalada que está por forças internas 
e externas que ameaçam os próprios alicerces de sua 
independência e de sua soberania. As investigações 
policiais em torno de ilícitos praticados contra a 
Petrobras por ex-funcionários corruptos e venais estão 
dando pretexto a ataques contra a própria empresa 
no sentido de transformá-la de vítima em culpada, 
assim como de fragilizá-la com o propósito evidente 
de torná-la uma presa fácil para a fragmentação e a 
desnacionalização.

A Petrobras é a espinha dorsal do desenvolvimento 
brasileiro. A cadeia produtiva e comercial do petróleo 
e do setor naval, por ela liderada, representa mais 
de 10% do Produto Interno Bruto, constituindo a 
principal âncora da indústria de bens de capital. É uma 
criadora e difusora de tecnologia, de investimentos e 
de produtividade que benefi ciam toda a economia 
brasileira. Foi graças aos esforços tecnológicos da 
Petrobras que se descobriram, em 2006, as reservas do 
Pré-Sal, e é ainda graças a sua tecnologia original de 
produção que o Brasil já retira do Pré-Sal, em tempo 
recorde, cerca de 700 mil barris diários de petróleo, que 
brevemente alcançarão mais de 2 milhões, assegurando 
autossufi ciência e a exportação de excedentes.

Deve-se à Petrobras a existência de uma cadeia produtiva 
anterior e superior do petróleo e da indústria naval, 
induzindo o desenvolvimento tecnológico da empresa 
privada brasileira, gerando emprego e renda que, no 
caso de empresas nacionais, signifi ca resultados que 
aqui mesmo são investidos, desdobrando-se em outros 
ciclos de produção e consumo na economia.

Tudo isso está em risco. E é para enfrentar esse risco 
que o movimento social e político que estamos 
organizando conclama uma mobilização nacional em 
favor da Petrobras, instando o governo da República a 
colocar todos os instrumentos de poder do Estado em 
sua defesa, de forma a mantê-la íntegra, forte e apta 
a continuar desempenhando o seu papel de líder do 
desenvolvimento nacional e a enfrentar, por outro lado, 
o desafi o do seu enfraquecimento planejado por forças 
desnacionalizantes e privatistas internas e externas.

Ao lado da defesa da Petrobras vemos o imperativo 
de proteger a Engenharia Nacional, neste momento 
também ameaçada de fragmentação e de liquidação 
frente ao risco de uma desigual concorrência externa. 
Repelimos com veemência eventuais atos de corrupção 
ocorridos na relação entre empresas de engenharia 
fornecedoras da Petrobras, e seremos os primeiros a 
apoiar punições para os culpados, mas somos contra a 

SOBERANIA NACIONAL
imputação de culpa sem provas, e a extensão de culpa 
pessoal a pessoas jurídicas que constituem, também elas, 
centro de geração de centenas de milhares de empregos, 
de criação de tecnologia nacional e de amplas cadeias 
produtivas, e de exportação de serviços com refl exos 
positivos na balança comercial.

Todos que acompanham negociações internacionais 
conhecem as pressões que recaem sobre o Brasil e outros 
países em desenvolvimento no sentido de abertura de seu 
mercado de construção pesada a empresas estrangeiras. 
Somos inteiramente contrários a isso, em defesa do emprego, 
da renda e do equilíbrio do balanço de pagamentos. Se há 
irregularidade na relação entre as empresas de construção 
e a autoridade pública, que sejam sanadas e evitadas. Mas 
a defesa da Engenharia Brasileira implica a preservação da 
empresa brasileira à margem de qualquer pretexto.

Não é coincidência os ataques à Petrobras, ao modelo 
de partilha da produção que a coloca   como operadora 
única do Pré-Sal, à política de conteúdo local, à 
aplicação exclusivamente na educação e na saúde 
públicas dos recursos do Pré-Sal legalmente destinados 
a esses setores, à Engenharia Brasileira como braço 
executivo de grande parte de seus investimentos, e 
também ao BNDES, seu principal fi nanciador interno, 
que tentam fragilizar rompendo sua relação com linhas 
de fi nanciamento do Tesouro: tudo isso faz parte não 
propriamente de ataques ao governo mas de uma 
mesma agenda de desestruturação e privatização do 
Estado em sua função de proteger a economia nacional.

É nesses tópicos mutuamente integrados que con-
centramos a proposta de mobilização nacional que 
estamos subscrevendo, e que está aberta à subscrição 
de outras entidades e de todos os brasileiros que se 
preocupam com o destino de nossa economia e de 
nosso país. Estamos conscientes de que o êxito des-
sa mobilização dependerá da participação do maior 
número possível de entidades da sociedade civil, de 
partidos políticos e das cidadãs e cidadãos individu-
almente. E é da reunião de todos que resultará a afi r-
mação da Aliança pelo Brasil em defesa da Petrobras, 
do Estado social-desenvolvimentista e de um destino 
nacional de prosperidade.
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HISTÓRIA

Chega a um ponto em que a sociedade 
passa a ser letal. Sem o dinheiro 
necessário para medicamentos, 

educação e demais necessidades 
básicas, a população sofre. Em última 

instância, o corrupto mata.

Mobilização, informação e reação 
imediata podem reverter o quadro atual

Este foi o grito de alerta geral do presidente da Academia Nacional de Engenharia, 
Paulo Augusto Vivacqua, no Conselho Diretor do Clube de Engenharia, dia 09 de fevereiro.

Há planos de longo prazo de poder 
militar e econômico que conduzem 
os países na direção que desejam. 
Isso precisa ser enfrentado, mas só 
ocorrerá através do conhecimento. 

Um país que não conhece a sua 
história está desarmado frente 
àqueles que têm planos a longo 

prazo para o mundo

Com a apresentação da palestra sobre o tema Soberania, 
Ética e Corrupção, Vivacqua mobilizou o plenário com 
informações históricas. O ex-presidente da Valec Enge-
nharia e Ferrovias trouxe sua experiência profi ssional à 
frente do Projeto Carajás, à época em que o programa 
de exploração mineral foi idealizado e colocado em prá-
tica. Em fundamentada retrospectiva abordou desde os 
seculares interesses estrangeiros para desnacionalizar a 
indústria brasileira até os riscos que correm hoje, entre 
outros segmentos, a indústria da construção pesada e 
a Petrobras, às vésperas da exploração do Pré-Sal, uma 
das maiores riquezas naturais do país. 

Vivacqua acompanhou todo o processo de construção 
da opinião pública regida por interesses internacionais 
que culminou na privatização e desnacionalização da 
Vale e, consequentemente, na exploração dos minérios 
brasileiros por estrangeiros e a remessa do lucro que de-
veria ser do povo brasileiro para o exterior.

Em um esforço permanente de disseminar a consciência 
dos interesses que se opõem abertamente à soberania na-
cional, a história da Vale, segundo Vivacqua, precisa ser 
lembrada e recontada aos jovens. Para reafi rmar o funda-
mental papel do passado no processo de desenhar o futu-
ro, cita Noam Chomsky: “A memória ou amnésia históri-
ca nacional podem ter consequências políticas concretas. 
A forma com que os países e sociedades tratam o seu pas-
sado afeta diretamente o modo como se desenvolvem”. 

Letalidade da corrupção
Os escândalos que hoje envolvem a Petrobras são resulta-
do direto de uma sociedade que tem a corrupção entra-

nhada em suas raízes. A reação precisa ser imediata e os 
corruptos precisam ser identifi cados e punidos para que 
se salve a própria sociedade. Segundo o pensamento de 
Vivacqua, a corrupção e o poder do governo de dirigir o 
país de acordo com as necessidades de seu povo e de sua 
soberania são afetados direta e inversamente quando o 
dinheiro público passa a ser particular e o governo per-
de a capacidade de governar em benefício da nação. “À 
medida que isso avança, chegamos a um ponto em que 
a sociedade passa a ser letal. Sem o dinheiro necessário 
para medicamentos, educação e demais necessidades bá-
sicas, a população sofre. Em última instância, o corrupto 
mata”, explicou Vivacqua. Para ele, a consequência óbvia 
para a evolução desse caminho perigoso é a falência das 
instituições democráticas e a fragmentação do Estado.

Atender às demandas da população, trabalho primordial 
dos governos, costuma ser naturalmente um jogo de ex-
pectativas frustradas. Vivacqua lembra que as demandas 
populares estão sempre acima da capacidade dos gover-
nos, mas aponta que uma zona de tolerância corre para-
lela às demandas. A evasão de recursos nacionais tira dos 
governos a possibilidade de reagir a essas necessidades. 
A zona de tolerância se alarga e o resultado costuma ser 
a revolta. Para impedir que isso aconteça e se manter 
capaz de atender às demandas da população, o Estado 
precisa de recursos e, no caso do Brasil, há riqueza su-
fi ciente para isso. “A riqueza do Brasil pode ser dividi-
da em capital natural, tecnológico, humano e físico. É 
obrigação e política óbvia brasileira transformar capital 
natural nos outros capitais e, dos nossos recursos natu-
rais, auferir os recursos para nos tornar ricos”, ressaltou. 

O Brasil é rico em recursos que podem ser transformados 
em ganhos para o povo. Grandes também são os grupos 
econômicos hegemônicos que buscam a todo custo im-
pedir que, através desses recursos, o país conquiste sua 
efetiva independência. Entre esses recursos está o Pré-Sal 
e o mercado interno de construção pesada, em parte ali-
mentado pelos investimentos atraídos pela extração dos 
blocos de petróleo recém-descobertos que colocaram o 
Brasil entre os maiores produtores do mundo. E o alerta 
de Vivacqua ecoa como um grito: “Deixar a exploração 
desses setores escorrer pelas mãos é deixar passar uma 
oportunidade única para fazer avançar o país. Se por um 

lado os corruptos precisam ser descobertos e punidos, o 
patrimônio nacional precisa ser preservado e deve conti-
nuar gerando riquezas para o país”. 

O presidente da ANE lembra que os últimos aconte-
cimentos no Brasil vêm aumentando a pressão inter-
nacional pela abertura do setor de construção civil a 
empresas estrangeiras e que a própria Petrobras está 
em risco. “Os corruptos precisam ser identifi cados e 
as empresas precisam ser salvas o mais rápido possível. 
Se donos de empresas ou seus dirigentes se envolveram 
com interesses políticos, que paguem por seus crimes, 
mas as empresas não devem sofrer ou morrer por causa 
disso. As hienas já estão uivando. Chineses e espanhois 
já demonstraram interesse pelo mercado de construção 
pesada do Brasil”, denunciou.   

Lições do passado
A história da Companhia Vale do Rio Doce foi exemplo 
apresentado do dano irreparável que pode ser causado 
pela frutifi cação de interesses sempre constantes nos 
bastidores que buscam empurrar para a desnacionaliza-
ção as empresas nacionais. Seu paralelo com a Petrobras 
é óbvio: ambas as empresas foram fundadas pelo então 
presidente Getúlio Vargas em um esforço para que as 
riquezas nacionais fossem convertidas em ganhos reais 
para o povo brasileiro. Os minérios e o petróleo, por 
meio das duas empresas se tornariam mercadorias que, 
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após vendidas, gerariam recursos para o Tesouro Nacio-
nal que, por sua vez, investiria em capital físico, humano 
e tecnológico, empurrando o desenvolvimento do país.

A oposição internacional é uma constante na história 
das duas empresas desde sua fundação. “Essas forças 
estão sempre agindo. Mudam de cara e nome, mas 
são as mesmas. Empresários brasileiros e estrangeiros 
pressionam o governo americano e o próprio governo 
brasileiro para a desnacionalização das nossas empre-
sas”, relata Vivacqua, que chegou a ser responsável pelo 
planejamento estratégico de toda a Vale. 

Segundo seu relato, essa estratégia é pública e notó-
ria e já foi divulgada em livros nos Estados Unidos 
e no Brasil. Ao fi nal da Segunda Guerra, o mundo 
se dividiu em três blocos de infl uência militar, polí-
tica e econômica: americano, soviético e britânico. O 
Bloco Americano pegou para si a América Latina e o 
Pacífi co até as costas da China. De acordo com a divi-
são, a América Latina seria o vazadouro dos produtos 
americanos e fonte de matérias primas para seus pro-
dutos. Na década de 1940, George F. Kennan, prin-
cipal estrategista americano e criador da Política de 
Contenção “Guerra Fria”, declarou que “o controle da 
América Latina foi e é preocupação central da políti-
ca americana (...) Nacionalismo econômico deve ser 
impedido de todas as formas” e, ainda, que “o povo 
latino-americano se ilude ao pensar que o primeiro 
benefi ciário de seus recursos deva ser ele mesmo e que 
a América Latina deva se industrializar”.

O processo que levou à desnacionalização da Vale teve 
início ainda nessa década de 1940, quando o embaixa-
dor Adolph Berle veio ao Brasil para exigir que Vargas 
substituísse o diretor-gerente brasileiro da Vale por um 
americano. Na ocasião, Vargas cedeu, ameaçado pelo 
cancelamento de garantias bancárias a empréstimos à 
Vale. Ao ser reconduzido ao governo, Vargas retoma a 
campanha “O Petróleo é nosso” e culpa Berle e as com-
panhias de petróleo americanas por sua queda. O pre-
sidente também retoma a missão de manter os recursos 
energéticos no Brasil e funda a Petrobras em 1952. A 
resposta das companhias americanas veio em forma de 
sabotagens de empréstimos, levando a uma crise fi nan-

ceira ligada à importação de combustíveis. “Na época, 
Vargas contava com a Petrobras para reduzir a impor-
tação e nomeia Juracy Magalhães o primeiro presidente 
da Petrobras, buscando apoio dos ofi ciais nacionalistas, 
sem saber que Juracy era informante do FBI”, surpre-
endente revelação encontrada no livro Th y Will be Done 
do jornalista americano Gerard Colby, conta Vivacqua. 
Este livro foi traduzido pela Editora Record, sob o títu-
lo: Seja Feita a Vossa Vontade. A Conquista da Amazônia: 
Nelson Rockefeller e Evangelismo na Era do Óleo. 

Segundo Vivacqua, a carta-testamento deixada por 
Vargas salvou a Petrobras naquele ponto da histó-
ria. Ao ganhar a imprensa internacional, suas decla-
rações forçaram Washington a frear as ações contra 
a Petrobras. Nesse cenário destacam-se as seguintes 
afi rmações: “As forças e os interesses contra o povo 
coordenam-se e se desencadeiam sobre mim”; “quis 
criar liberdade nacional na potencialização das nos-
sas riquezas através da Petrobras e mal começa esta a 
funcionar, a onda de agitação se avoluma”; e “eles não 
querem que o povo seja independente”.

Para a Vale, os anos que se seguiram foram marcados pela 
presença em seu bojo de agentes de interesses contrários a ela. 
Pressão externa de concorrentes estrangeiros. E pelas conces-
sões de jazidas e direitos aos mesmos. Até a chegada do pre-
sidente João Goulart, que se posiciona contra as investidas 
estrangeiras, nas áreas mineral e do petróleo. O contra-ataque 
veio célebre, incluindo fi nanciamento destinado à “propa-
ganda anti-comunista”, com recursos enviados por empresas 
extrativistas estrangeiras, como a Texaco, Gulf Oil, US Steel, 
General Motors, Hana Mining, Bethlehem Steel etc. 

No governo Figueiredo, a Vale se recuperava da exaus-
tão de suas jazidas em Minas Gerais, muito inferiores às 
concedidas às empresas estrangeiras. O projeto Carajás 
estava em andamento, transformando a Vale na maior 
empresa de mineração do mundo em mercado e reser-
vas, uma superpotência mineral cujos lucros iam dire-
tamente para o Tesouro Nacional. Foi nessa época que, 
sem grandes explicações, 30% do capital da empresa foi 

subtraído, vendido por 180 milhões de dólares, 5% do 
seu valor. “O controle da empresa quase foi transferido 
para grupos privados, mas foi abortado nesse momen-
to. Não se sabe quais grupos se apoderaram de fatia tão 
expressiva do capital votante da companhia. A mano-
bra não parou aí. Foi apenas interrompida. A consu-
mação veio na década seguinte, no governo Fernando 
Henrique Cardoso”. 

Perigo real
Com as alegações de que o governo não tinha condi-
ções de ampliar investimentos na Vale, que a empresa 
era instrumento de cobiça política, que a empresa não 
tinha mobilidade para o mercado e que pagava poucos 
impostos, o restante da empresa foi vendido à iniciativa 
privada internacional. Vivacqua, que viveu a privati-
zação, destaca que, com um megaprojeto pronto, não 
seriam necessários grandes investimentos governamen-
tais; que o interesse político não era deletério, mas res-
ponsável pela própria fundação da empresa e que com 
25% do mercado mundial, os maiores trens e navios 
do mundo. A Vale, stratégica para a soberania nacional, 
estava pronta para desfrutar o grande aumento da de-
manda internacional e os correspondentes lucros, volu-
mosos recursos à disposição do governo. 

O golpe no país, impossível de ser mensurado, exata-
mente por ser profundo e signifi cativo, pode voltar a 
acontecer caso os episódios de corrupção dentro da Pe-
trobras, com o apoio da opinião pública, formada pelos 
grandes veículos de imprensa, deixem que os grupos 
econômicos e interesses que sempre lutaram contra a 
soberania nacional tenham êxito. Só a informação e 
a reação imediata podem evitar que isso ocorra. “Há 
planos de longo prazo de poder militar e econômico 
que conduzem os países na direção que eles desejam. 
Isso precisa ser enfrentado, mas só ocorrerá através do 
conhecimento. Um país que não conhece a sua história 
está desarmado frente àqueles que têm planos a longo 
prazo para o mundo”, fi nalizou Vivacqua. 

Paulo Augusto Vivacqua em palestra considerada impactante pelo 
volume de informações e pela coragem com que abordou o tema. 

Mobilizado, o Conselho Diretor reuniu informações e debateu propostas que promovam ações em defesa da soberania nacional.
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MOBILIZAÇÃO

Sociedade une forças e denuncia o que 
está em jogo no atual cenário político

Enquanto as investigações da Operação Lava-Jato caminham, segundo alguns juristas, à margem da lei, o rastro deixado preocupa entidades e cidadãos conscientes do que está 
em jogo no cenário que se desenha. Demissões e falências ocasionadas pela paralisação de projetos da Petrobras é o prenúncio de perdas ainda maiores para o país. O desejo 
e o reconhecimento da necessidade de frear esse processo e alertar o povo brasileiro para a tentativa de um golpe, bem como mobilizar a sociedade civil para a luta contra os 
interesses do grande capital estrangeiro, fi zeram nascer uma frente de luta com repercussão nacional e internacional: a Aliança pelo Brasil em Defesa da Soberania Nacional.

Reunida pela primeira vez no dia 25 de fevereiro, a iniciativa capitaneada pelo Clube de Engenharia recebeu apoios e adesões de relevantes lideranças e representações, 
fortalecendo o movimento de resistência. Compunham a mesa, que tinha a coordenação do economista José Carlos de Assis, Francis Bogossian, presidente do Clube de 
Engenharia; Wadih Damous, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ); Reynaldo Barros, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado do Rio de Janeiro (Crea-RJ); Felipe Campos Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras (AEPET); Olímpio Alves dos Santos, do Sindicato 
dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (Senge-RJ); Clovis Nascimento, presidente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge); Emanuel 
Cancella, coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro-RJ); Luiz Pinguelli Rosa, diretor da COPPE/UFRJ; Roberto Saturnino Braga, diretor-presidente do 
Centro Celso Furtado; Th iago José Aguiar, diretor de Comunicação da União Nacional dos Estudantes (UNE); Jadir da Costa de Araújo, representante da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), e o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral.

A urgência pela construção de uma resistência em defesa da Petrobras, de seu corpo técnico e da engenharia nacional e punição exemplar dos corruptos fi ca evidente a partir 
do diagnóstico dos presentes, todos apontando para uma campanha sistemática para desestabilizar o país, alimentada pela mídia hegemônica. Francis Bogossian lembrou que, 
embora o apoio às investigações e à punição daqueles que tenham praticado atos criminosos dentro da Petrobras devam ser fi rmes, é inaceitável permitir que isso paralise a 
empresa responsável por 10% do Produto Interno Bruto do país e por cerca de 50% dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), abrindo caminho 
para a derrubada das empresas brasileiras de engenharia e para a desnacionalização de um dos principais setores da economia nacional. “A engenharia brasileira atravessa 
momento de imensa gravidade em face dos desdobramentos dos últimos episódios. Qualquer abalo ao patrimônio técnico e social representado pelas tantas empresas do 
ramo da engenharia terá, sem dúvida, efeitos contundentes que interferirão no presente e no futuro do nosso povo”, destacou o presidente.

A grande farsa em marcha
Luiz Pinguelli, diretor da Coppe/UFRJ

Mentiras dão um verniz de legalidade a ilegalidades que visam enfraquecer não um governo específi co, mas o que foi conquistado na história do 
Brasil recente. Isso está sendo objeto de ataque insidioso porque personalidades disfarçadas de autoridade jurídica estão atuando contra os princípios 
jurídicos, enganando o povo. O que se faz hoje em nome dos corruptos, que por erro assumiram funções que não deviam assumir na Petrobras, é o 
ataque à Petrobras. Há pouco tempo, é bom lembrar, foi divulgado que a Petrobras foi alvo da espionagem norte-americana. E boa parte do que está 
por trás do debate atual sobre a Petrobras é para atender os interesses norte-americanos no Brasil. 

Como cidadãos, devemos nos articular, nos manifestarmos em reuniões, participarmos de movimentos que deverão ocupar as ruas. Na 
universidade falarmos com os alunos, em casa com os familiares, para deixar claro que o que está sendo articulado é um golpe branco, por 
pessoas que deveriam estar defendendo direitos e não agindo contra a lei.

Ataque ao nosso desenvolvimento
Weber Figueiredo é professor na Engenharia do CEFET-RJ e lecionou 36 anos na Faculdade de Engenharia da UERJ 

A Petrobras e as construtoras da área civil-mecânica são os últimos resquícios da engenharia nacional com autonomia tecnológica, isto é, com o 
domínio do projeto de engenharia que especifi ca toda a cadeia produtiva, todos os insumos necessários à produção de riquezas. Assim, qualquer 
tentativa de enfraquecê-las é um ataque ao nosso desenvolvimento e à nossa soberania. As outras grandes áreas da engenharia são dominadas por 
empresas mundiais que praticamente não desenvolvem tecnologia no Brasil. Temos que punir com rigor os corruptos mas sem desgraçar o conteú-
do das empresas brasileiras, que são os trabalhadores e suas famílias, as máquinas e instalações, o conhecimento acumulado ao longo de décadas e, 
claro, o nosso petróleo. Já não basta mais de 70% do PIB nacional ser controlado por não residentes e os negocistas querem aprofundar mais ainda 
a dependência, desnacionalizando nossas melhores empresas. Ao contrário de soberania, dependência signifi ca cortar a cabeça do conhecimento 
(científi co e tecnológico) e das decisões econômicas, deixando no Brasil apenas a mão de obra subalterna, o desemprego, a pobreza e a criminalidade.
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Sociedade une forças e denuncia o que 
está em jogo no atual cenário político

Em grande aliança, engenharia nacional e sociedade civil organizada se mobilizam para a luta em defesa da 
Petrobras, das empresas de engenharia, do emprego e, principalmente da soberania nacional

Razões porque eles querem o golpe 
Roberto Saturnino Braga, ex-senador e diretor-presidente do Centro Celso Furtado 

Essa iniciativa me faz ter orgulho de ser conselheiro do Clube de Engenharia, por ter convocado entidades irmãs contra atos 
promovidos por interesses que conhecemos muito bem. A Petrobras é símbolo de coisas muito caras ao povo brasileiro, da capacidade 
da nossa engenharia, da capacidade técnica e científi ca dos brasileiros, da luta pela afi rmação nacional. Uma luta que levou o Brasil 
a diversos passos no encaminhamento de sua soberania e que hoje está ameaçado por duas medidas ousadas que teve coragem 
de tomar. A primeira delas foi a nova lei que tirou o Pré-Sal das empresas do grande capital. A outra foi a aliança dos BRICs e a 
formação do Banco de Desenvolvimento e o novo fundo monetário que abre uma alternativa de desenvolvimento que não aquela 
tradicional do Banco Mundial. Claro que essa ousadia tinha que encontrar do outro lado o chamamento ao atentado, a convocação 
ao golpe, essa afronta à dominação mundial que estrutura tudo em termos de economia e política nesse mundo. É muito difícil 
mobilizar a opinião pública e o processo político contra a totalidade da mídia, que, no fundo, é associada aos interesses do grande 
capital. Mas vamos conseguir na base da multiplicação de iniciativas como essa que vão chamar os brasileiros à resistência a esse 
golpe que está sendo perpetrado em defesa dos interesses do grande capital.

É preciso sair do silêncio
Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência e Tecnologia

Atos como este capitaneado pelo Clube de Engenharia são importantíssimos. É preciso sair às ruas e conversar com o empresariado 
nacional que sabe que vai ser esmagado, com os trabalhadores que sabem que vão perder seus empregos, conversar com estudantes 
que têm consciência da volta do arrocho, com as donas de casa... Mostrar que a campanha contra a Petrobras tem o objetivo de 
atingi-la e já a atingiu no fígado. Tem o objetivo, principalmente, de mudar os rumos da política brasileira revogando a decisão 
política que o povo tomou no segundo turno das eleições. O esforço é de desestabilizar a economia, a ordem, o governo e destruir 
a política, oferecendo um salvador da pátria para assumir o governo. Pouco importa quem vai fi car no Planalto, contanto que a 
política seja ditada por eles. Está aí a tentativa do golpe. Temos que nos desdobrar permanentemente e sair do silêncio. Ou o sistema 
escuta a nossa voz agora, nas ruas, ou fi caremos silenciados por muito tempo. 

Objetivos não anunciados
Wadih Damous, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) e presidente da Comissão da Verdade RJ

Vivemos um recrudescimento de ações verdadeiramente fascistas que acabam sendo de forma irresponsável incentivadas e exacerbadas 
por manchetes de jornais. Há poucos dias o ex-ministro Guido Mantega, numa recepção de hospital, foi escorraçado quando levava a 
esposa para um tratamento de câncer no Hospital Albert Einstein. Como sempre, o objetivo anunciado é limpar o país, acabar com 
a corrupção, mas a forma com que o processo está sendo conduzido nos faz entender que há um objetivo não anunciado, de acerto 
de contas político-partidário. Isso não tem outro nome: é um golpe. Sinto-me  envergonhado que agentes do Direito ajam dessa 
forma. O que me consola é que nesse país, ao se pensar em Direito, não vai se lembrar da República de Curitiba, mas de Modesto 
da Silveira, Sobral Pinto, Evandro Lins e Silva, daqueles que desceram aos porões da ditadura e muitos por lá fi caram, para defender 
a democracia, a ordem jurídica do Estado democrático de direito que está ameaçado hoje. 
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Verdades que não aparecem na TV
Cesar Duarte Pereira, conselheiro do Clube de Engenharia 

As vertentes conservadoras apostam na divisão das vertentes populares. Ou previamente nos articulamos e nos organizamos em posição 
de unidade e vamos buscar a realização dos nossos objetivos, ou vamos sair divididos e nenhuma ação concreta será implementada. A 
mobilização das forças conservadoras e do grande capital internacional começou a desarticular a Petrobras quando, no governo Fernando 
Henrique, foi desmantelado o Serviço de Engenharia da Petrobras (SEGEN), a ferramenta de catalisação de todas as potencialidades 
industriais, intelectuais e, particularmente, da engenharia no Brasil. O SEGEN desenvolveu mais de cinco mil fornecedores nacionais, 
empresas, indústrias e engenheiros brasileiros que permitiram à Petrobras dar o grande salto. O primeiro passo daqueles que querem se 
assenhorear das riquezas do nosso petróleo foi desmantelar a capacidade formuladora que existia no SEGEN, toda uma cadeia de engenharia 
que a Petrobras tinha montado ao longo de quatro décadas.

Combate sem trégua à corrupção
Fernando Siqueira, vice-presidente do Clube de Engenharia

A corrupção é um câncer que tem travado o desenvolvimento do país mais viável do planeta. Eu sabia da corrupção dentro da 
Petrobras. Eu tenho, de todos os anos, o meu voto da assembleia de acionistas mostrando que essa corrupção havia, só não tinha 
prova para denunciar abertamente. Agora que veio à tona é nossa chance de sanearmos a Petrobras e fortalecermos a engenharia 
nacional. Não podemos deixar de combater sem trégua no nosso movimento a corrupção que trava o nosso país.

Doente, a política não vê, não ouve e não raciocina 
Maria Alice, Chefe do Laboratório de Análises Minerais (LAMIN) da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

Há uma desconstrução mútua sem a preocupação de discutir os pontos essenciais para um futuro soberano, justo e igualitário para o nosso país. 
A corrupção é real, suprapartidária e lesiva ao desenvolvimento. É necessário puni-la e criar mecanismos para inibi-la, já que fragiliza toda a 
nossa atividade produtiva, sendo no momento a Petrobras, mola mestra de nosso desenvolvimento, sua maior e mais visível vítima. Defender 
a Petrobras, a engenharia nacional e o desenvolvimento tecnológico é a garantia da sobrevivência como nação independente. Para isto não 
concorrem o enfraquecimento dos partidos, o clima de acusações rasteiras, e a ridicularização das ideologias. Na década de 1920 um clima de 
desmoralização geral na Alemanha foi o caldo de cultura do Nacional Socialismo. Cito palavras do senador Cristovam Buarque publicadas n'O 
Globo de 07/03/15: “A sensação é a de que a política está doente: não vê, não ouve e não raciocina. Não ouve as vozes do futuro chamando o 
Brasil para um tempo radicalmente diferente, em que a economia deverá ser baseada no conhecimento, produzindo bens de alta tecnologia; em 
que a principal infraestrutura deverá ser educação, ciência e tecnologia”. Compartilho desta avaliação e tenho certeza que o Clube de Engenharia 
saberá liderar a Aliança pelo Brasil propondo através de uma discussão democrática um projeto político para o país.

Está em jogo a política de conteúdo nacional 
� iago José Aguiar, diretor de Comunicação da União Nacional dos Estudantes (UNE)

Para nós da UNE o mais importante é defender a grande conquista de vincular às riquezas do Pré-Sal à educação. Conseguimos acabar 
com a lógica que persistia em nossa história, na qual toda a nossa riqueza natural era jogada para os interesses estrangeiros e para a 
elite econômica deste país. Foi assim no pau-brasil, na cana-de-açúcar, no ouro, no café e na borracha. Com a luta do movimento 
estudantil e dos setores populares, conseguimos transformar a riqueza do Pré-Sal em passaporte do nosso futuro, que é a educação 
pública brasileira. É prioritário defender a Petrobras e tudo que ela representa para o povo brasileiro (...) É fundamental retomar o 
crescimento econômico. E quem pode fazer isso é a Petrobras e toda a sua cadeia produtiva. Temos que defender a soberania nacional 
e a indústria brasileira como geradora de renda e emprego. Está em jogo o modelo de partilha e a política de conteúdo nacional, que 
reativou a nossa indústria naval. Mudamos a concepção de que é mais barato fazer navios em Cingapura, fazer plataforma em Tigres 
Asiáticos. Para nós o que é mais caro é o emprego e a renda do povo brasileiro, na qual a Petrobras pode e deve ser protagonista.

Caminhos inaceitáveis 
Reynaldo de Barros, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro (Crea-RJ)

Eu estou a caminho de uma reunião com os presidentes dos CREAs levando o manifesto Aliança pelo Brasil e atualizando as 
informações que estão sendo divulgadas neste evento e tudo o que ocorre em torno. Nós temos que ser mais práticos e pragmáticos em 
relação a essa questão. Se a cadeia da engenharia for desmontada o país quebra. E estão começando a quebrar o país até pelo sistema 
de partilha. Interessa ao capital internacional fazer dessa forma. Se o barril chegar a 140 dólares o Brasil tem direito a fi car com mais 
de 5%, além do 42,5%. Mas se cair a 60 dólares o Brasil tem que devolver 31%. É desleal. Enquanto isso a Noruega fi ca com mais de 
80% do petróleo que é produzido, com um fundo soberano de 900 bilhões de euros. E nós temos uma capacidade dez vezes maior em 
termos de petróleo do que a própria Noruega. A engenharia brasileira já começpou a ser desmontada. É por isso que temos que lutar, 
temos que ir para as ruas. Só assim será possível mudar essa situação.
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A história do nosso país é construída por cada um de nós
Olímpio Alves dos Santos, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (Senge-RJ)

O que eles querem é um país de 8 milhões de km2 que tem muita terra fértil, que tem solo, que tem minério. Querem fazer com o Brasil o que 
fi zeram com a China no século XIX: nos transformar num povo invertebrado, uma neocolônia. Nós temos que ter claro, isso é fundamental, 
que a história é construída por cada um de nós. Nós pessoas conscientes temos que ter a capacidade de construir uma nação soberana, livre e 
igualitária. Essa é nossa tarefa. Querem quebrar várias empresas de engenharia, grande conhecimento acumulado, acabar com o emprego de 500 
mil pessoas e colocar na miséria, praticamente, 2 milhões de pessoas que são as famílias desses trabalhadores. Temos que construir uma história 
diferente para nós e para o povo brasileiro. Para isso é fundamental a unidade, é fundamental o conhecimento do que vem ocorrendo. Este país, 
o nosso país, o Brasil, tem uma imensa evasão fi scal. O roubo de impostos chega a 280 bilhões de dólares. Vocês têm ideia do que é isso? Não 
precisa fazer ajuste. É só segurar apenas 10% dessa evasão. Isso é dinheiro roubado dos impostos que pagamos. Só os ingênuos acreditam que 
a questão é a corrupção. Fosse mesmo a corrupção, Eduardo Cunha não tinha virado herói da mídia, com uma história pública de mal feitos 
conhecida por todos. A Rede Globo, o Estadão e a Folha não estão preocupados com corrupção. Nós estamos, porque sabemos que ela tira 
dinheiro da saúde, educação, habitação etc., mas não eles. Se a Globo estivesse preocupada com corrupção, não teria sonegado R$ 1 bilhão de 
reais. O que está em jogo não é a questão da falsa moralidade. O que está em jogo é a Petrobras e a soberania deste país.

A defesa do Brasil é a defesa de nossos fi lhos e netos
Jadir da Costa de Araújo, representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT)

No contexto que estamos imbuídos hoje, a defesa da Petrobras, a defesa do Brasil é a defesa dos nossos netos, dos nossos fi lhos. Essa é a guerra 
que travamos. Querem tirar de nossos fi lhos e netos o legado que recebemos de muitos que lutaram. Juntos, o movimento sem terra, as entidades 
dos movimentos populares, os movimentos organizados, as juventudes e nós, já na terceira idade, independente de divergências ideológicas, 
vamos defender a Petrobras e as empresas nacionais, com a sociedade, com o Clube de Engenharia, que sempre lutou pela democracia. Lutamos 
contra a ditadura militar, somos anistiados políticos, cassados, e nem todos tiveram anistia, num país que ainda tem homofóbicos e onde a 
direita sempre esteve presente. Vamos enfrentar esse desafi o que nos chega como símbolo de destruição, com a construção da unidade.

Cadeia para os corruptos sem paralisar o Brasil
Emanuel Cancella, coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros no Estado do Rio de Janeiro (Sindipetro)

A Petrobras ganhou o Oscar da indústria do petróleo. Durante a farsa do Lava-Jato, aumentou sua capacidade de refi no, da produção de 
óleo, passando a ExxonMobil, sendo a primeira do mundo e a quarta no mundo na produção de óleo e gás. O Pré-Sal que eles diziam que 
estava no fundo do mar já produz 700 mil barris por dia, sufi cientes para abastecer países como Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru juntos. Na 
prática, os números da economia hoje não confi rmam o cenário de derrocada na economia brasileira que diariamente publicam os grandes 
jornais. E por que querem paralisar a Petrobras? Porque a Petrobras fi nancia 80% do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Paralisar 
a Petrobras é paralisar o Brasil. Corruptos e corruptores têm que ir para cadeia. Os canalhas têm que pagar por seus crimes. Mas não podemos 
permitir que em nome da corrupção eles paralisem a Petrobras, as grandes construtoras e o Brasil. 

A resposta tem que vir das ruas  
Clovis Nascimento, presidente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge)

A Fisenge se sente honrada em participar da Aliança pela Soberania Nacional, em defesa da Petrobras, em defesa do povo brasileiro, 
em defesa do Brasil. Temos a absoluta clareza que estamos diante de um momento extremamente grave. A Petrobras é do povo 
brasileiro, nasceu na luta. É hora de irmos para as ruas, de unirmos nossas forças, porque das ruas eles têm medo. Nas ruas vamos 
conseguir dar um basta na tentativa de golpe que estão querendo montar e, para isso, usam a nossa maior empresa, que é a Petrobras, 
com o intuito de destruí-la, com o intuito de se apoderarem do Pré-Sal. Meus amigos, nós que somos mais velhos, que já assistimos 
fi lmes parecidos com esses, uns mais graves, outros menos, mas todos com o mesmo objetivo sabemos que a hora é de união. Não 
podemos nos curvar. E, neste caminho, o Clube de Engenharia está de parabéns quando conclama a nação para essa aliança. Vamos 
todos para a rua. Vamos dar uma resposta junto com o povo brasileiro.

No DNA da Petrobras está a luta dos trabalhadores
Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet)

Podemos, dentro dos mecanismos legais vigentes, expropriar as empreiteiras que forem condenadas. Seria possível colocar essas 
empresas sob a gestão direta dos trabalhadores que não tiveram nenhuma responsabilidade no esquema de corrupção, ou estatizar pelo 
menos uma empreiteira. Trata-se de função social importante e é interessante que exista uma estatal para o Estado conhecer todos os 
custos envolvidos nessa atividade, avaliar se está sendo fraudado ou não nas futuras obras que vai demandar. No DNA da Petrobras, 
na sua genética, está a luta dos trabalhadores brasileiros. Para os que estão tentando usar a Petrobras como ferramenta para um golpe 
o tiro pode sair pela culatra. Essa empresa é motivo de paixão para o povo brasileiro e é capaz de colocar as pessoas nas ruas, quando o 
povo brasileiro entender que o que está em jogo é uma companhia que é seu patrimônio e de todos os brasileiros. 



Março  2015           www.clubedeengenharia.org.br

10

Por uma política pública responsável e nacionalista 
Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia

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 qualifi cação profi ssional e a geração de emprego e renda. Esta política salutar para a engenharia nacional, 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 

Fortalecer as bases nacionais do Estado 
José Carlos Assis, jornalista, economista, doutor em Engenharia da Produção pela Coppe/RJ, autor de mais de 20 livros sobre 
Economia Política.

Este evento no Clube de Engenharia faz parte de uma cadeia de iniciativas para fazer com que, pela força dos movimentos sociais, 
eliminemos qualquer possibilidade de esquartejamento da Petrobras, de destruição das Empresas de Engenharia a ela vinculadas e de 
fortalecimento das bases nacionais do Estado desenvolvimentista. O foco do nosso movimento é a defesa sem trégua do emprego, 
a começar pelos 500 mil empregos de trabalhadores direta ou indiretamente vinculados à Petrobras; e se estende à defesa de todos 
os trabalhadores brasileiros que uma política monetária e fi scal insana, assim como uma Promotoria Pública insensível, ameaçam 
irresponsavelmente destruir. Os trabalhadores, ao contrário dos obsessivos promotores da Lava-Jato e do seu juiz, resistem a tomar 
medidas extremas para defender seus empregos. Alguns dirigentes sindicais que conheço estão propondo uma convocação de uma 
greve geral no próximo dia 13, momento inicial da mobilização marcada para a Avenida Chile e para a Cinelândia, a partir de 15h. 
Sugeri que os patrões da indústria naval e das empresas de engenharia do entorno da Petrobras liberem seus empregados a partir 
das 15h, no primeiro movimento de um grande acordo ou pacto social em torno de interesses objetivos específi cos, superando as 
querelas ideológicas que tradicionalmente separam trabalhadores de empresários, e trabalhadores e empresários dentro de sua próprias 
organizações – o que parece ser exercício de liberdade e democracia, quando não passa de liberdade ilimitada e democracia anárquica.

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. A exemplo da Petrobras há toda uma cadeia de produção montada para a melhor prestação possível dos serviços. Todas as denúncias 
de corrupção devem ser investigadas e os responsáveis punidos através da aplicação das penalidades previstas na legislação brasileira. Mas, os episódios lamentáveis de corrupção 
na Petrobras não podem servir de pretexto para mudanças nas políticas voltadas para o desenvolvimento da engenharia genuinamente brasileira. É indispensável impulsionar 
o conjunto de forças hoje ainda dispersas da engenharia nacional, integrando empresas, institutos de pesquisa, academia e órgãos governamentais para o fortalecimento dos 
processos de gestão, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 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.

Na foto da capa, a coordenação nacional do movimento Aliança pelo Brasil, em defesa da sobreania nacional.
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Urge preservar a área de construção pesada
Enquanto funcionários da Petrobras estão implicados nos depoimentos, projetos são paralisados, gerando resultados 

devastadores nas grandes empresas de engenharia que tiveram seus executivos entre os nomes delatados

Nas últimas décadas, o mercado da construção civil foi 
atendido pelas chamadas “cinco irmãs”, grupo com-
posto pela Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo 
Corrêa, Queiroz Galvão e OAS. Nessas empresas, que 
contratam milhares de pessoas, está concentrada boa 
parte do conhecimento e do capital humano da área 
de construção pesada do Brasil. São responsáveis por 
obras de infraestrutura nacional, como portos, ferro-
vias, estradas e metrôs. Todo esse conhecimento e his-
tória estão agora ameaçados. 

A denúncia de envolvimento de executivos das empre-
sas nacionais de construção em esquemas de corrupção 
vem paralisando projetos e suspendendo contratos den-
tro da Petrobras. Com maior intensidade esta é também 
a realidade das maiores empresas do mercado da cons-
trução, pavimentando o caminho para que empresas es-
trangeiras disputem esse mercado exatamente quando o 
cenário nacional é de investimentos em infraestrutura 
para o desenvolvimento. 

Demissões e incerteza
Dados de sindicatos de trabalhadores registram demis-
sões em massa. Fernando Tourinho, conselheiro do 
Clube de Engenharia e consultor internacional de ener-
gia, informa que as empresas estão atônitas, enquanto 
engenheiros e demais funcionários que não fazem parte 
das esferas investigadas assistem ao processo jurídico 
que se desenrola sem saber avaliar sua dimensão. “São 
grandes empresas de engenharia brasileiras que, em sua 
maioria, estão citadas nos processos, envolvidas em 
obras no setor de óleo e gás, em concessões de ferrovias, 
portos, aeroportos e que prestavam serviço para a Pe-
trobras, a maior contratante do país”, alertou Tourinho.

Segundo o presidente do Sindicato de Arquitetura e da 
Engenharia (Sinaenco) e conselheiro do Clube de Enge-
nharia, Márcio de Queiroz Ribeiro, órgãos como o De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), principal contratante na área de infraestrutura 
viária do país, não estão efetuando pagamentos. “En-
genheiros estão sendo demitidos e quem deveria estar 
produzindo está perdendo o ânimo. Quando você passa 
cerca de quatro meses sem receber, não consegue mais 
repor sua carteira de contratação. Grande parte das em-
presas de engenharia trabalha para entes federativos, 
União, estados e municípios, e eles não estão pagando. 
A engenharia nacional está sendo paralisada e tudo isso 
é muito perigoso”. Sobre a Petrobras, Queiroz lembra 
que “desmantelou-se todo um esquema de corrupção. 
A maior parte das pessoas está ali fazendo seu trabalho, 
produzindo para o país. A Petrobras tem que ser preser-
vada e a engenharia brasileira também”.

O joio e o trigo
É consenso que corruptos e corruptores merecem puni-
ções e que as empresas nacionais de engenharia precisam 
ser apoiadas e salvas neste momento de crise. “O que foi 
feito de errado precisa ser descoberto e deve haver puni-
ção para aqueles que cometeram crimes. É preciso que 
tenhamos justiça. Mas de forma alguma podemos afi rmar 
que todos os engenheiros e demais funcionários das em-
presas envolvidas na Operação Lava-Jato são corruptos. 
A maioria nem estava ciente dos supostos esquemas por 
acontecerem fora de sua esfera de atuação. São  milhares 
de pessoas, de trabalhadores, que não podem ser penaliza-
dos por algo que não fi zeram”, destaca Tourinho. 

Além dos funcionários das grandes empresas e suas for-
necedoras, o próprio país perde muito caso os atos de 
alguns venham a quebrar empresas inteiras. As grandes 
empresas de engenharia acumularam um know how 
reconhecido internacionalmente, construíram uma ex-
pertise na construção de hidrelétricas, portos, ferrovias 
e hidrovias e por isso são respeitadas. Todo esse conhe-
cimento está em xeque. “Nossas empresas têm conheci-
mento técnico e konw how. Ganham concorrências com 
preço, conhecimento, capacidade técnica e qualidade, 
aqui, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. 
Três Gargantas, na China, por exemplo, foi  concebi-
da com tecnologia brasileira, com conhecimento que 
adquirimos em Itaipu, Tucuruí e outras usinas hidrelé-
tricas”, destaca Tourinho, lembrando que esse conheci-
mento foi construído ao longo de muitos sofridos anos. 

“Não se compra know how em lojas. É isso que estamos 
colocando em risco. Caso nossas empresas quebrem e as 
estrangeiras assumam, nós engenheiros brasileiros sere-
mos meros aplicadores de conhecimento e tecnologias 
estrangeiras. O Brasil fez um enorme esforço para re-
vitalizar a indústria naval nacional, em um projeto de 
país como aconteceu na Coreia do Sul, no qual muitas 
empresas acreditaram e investiram maciçamente. Para 
atender ao Pré-Sal, precisaremos de muitos tipos de na-
vios e embarcações sofi sticadas, tais como navios-sondas, 
barcos de apoio, Floating Production Stock Oil (FPSO), 

entre outros. Há, ainda, o desenvolvimento da indús-
tria de nave-peças a partir do programa do governo 
de exigência de conteúdo local. Vamos deixar de gerar 
empregos, impostos e riquezas? É momento de união 
de todos os setores representativos e responsáveis da 
sociedade brasileira para o bem do Brasil". 

Salvar as empresas nacionais de engenharia em um 
cenário nacional em que projetos inteiros são parali-
sados à medida que são envolvidos em investigações e 
processos não é trabalho fácil, mas há saídas possíveis. 
Além de uma imediata mobilização é preciso garantias 
de que as empresas brasileiras serão preservadas. Vários 
caminhos estão em discussão.

Defesa das empresas
Para Tourinho, deveria ser formado uma comissão que  
incluísse representantes da Polícia Federal, Ministério 
Público, Controladoria-Geral da União, TCU, AGU, 
OAB, funcionários da empresa etc. para analisar os 
projetos e contratos e realizar os pagamentos. “Seria 
um esforço para evitar que grandes obras fi cassem me-
ses paralisadas. Essa comissão poderia buscar saídas 
jurídicas, priorizar os projetos”, destacou. 

Para Queiroz, a saída poderia vir pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
“O BNDES deveria socorrer as empresas nacionais de 
engenharia neste momento de difi culdades. Sabemos que 
o banco só faz grandes empréstimos, mas nesses momen-
tos, é preciso ter uma visão de desenvolvimento e abrir 
rapidamente linhas de crédito para empresas e pessoas 
físicas que estão hoje perdendo sua renda”, defendeu.

Enquanto movimentos são feitos de ambos os lados 
– tanto pelos nacionalistas, cientes da importância 
da defesa das empresas brasileiras e do conhecimen-
to da engenharia nacional, quanto pelos interesses 
que buscam a abertura completa e absoluta da cons-
trução pesada para empresas estrangeiras – o cenário 
segue nebuloso e a urgência de medidas é enorme. “A 
onda do desemprego gerado pela crise é assustadora. 
As empresas não tem o dinheiro necessário para pagar 
os direitos trabalhistas de uma massa tão ampla demi-
tida das áreas da construção civil e naval e seus muitos 
fornecedores. Soma-se a isso custos com os processos 
judiciais movidos por esses empregados. Sem dinheiro, 
a empresa vai invariavelmente entrar em concordata 
ou declarar falência”, analisou Tourinho. 

“Nesta crise é preciso socorrer a engenharia brasileira. 
Nunca imaginei ver a engenharia nesse ponto, com fi r-
mas demitindo cerca de 100 engenheiros de uma só vez. 
Algo precisa ser feito e de forma ágil”, fi naliza Queiroz.

A crise na Petrobras afeta as 
maiores empresas do mercado 

da construção exatamente 
quando o cenário nacional é de 
investimentos em infraestrutura 

para o desenvolvimento
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A luta pelo Brasil repercute
Crise na Petrobras, ameaças de abertura do setor da construção pesada para empresas estrangeiras, demissões 
em massa e a reação da sociedade organizada repercutem na imprensa nacional e internacional 

No momento em que o ódio dá o tom das manifesta-
ções da oposição, o ato público suprapartidário realiza-
do dia 25 de fevereiro no Clube de Engenharia repercu-
tiu como uma união de forças em defesa do Brasil. Foi 
por meio das entidades envolvidas, da mídia alternativa 
e das redes sociais que o lançamento da Aliança pelo 
Brasil repercutiu na imprensa nacional e internacional.

Em matéria de capa, o Jornal do Brasil destacou que 
o movimento das entidades da sociedade civil e das 
centrais sindicais não busca impedir a investigação e a 
punição de crimes e criminosos. Afi rmou, ainda, que 
proteger a Petrobras daqueles que buscam privatizá-la 
aproveitando o momento delicado em que a Operação 
Lava-Jato coloca a empresa no centro de um esquema de 
corrupção é a proposta. “No rastro da Operação Lava- 
-Jato, não demoram a surgir indicações (e certezas) de 
que o melhor caminho poderia ser privatizar a empresa, 
e/ou alterar o regime de partilha do Pré-Sal, cujos frutos 
devem garantir, por exemplo, uma grande parcela para 
a Educação e a Saúde do país. O JB também lembrou as 
denúncias de Edward Snowden que, em 2013, apontava 
a Petrobras como alvo de espionagem da Agência de Se-
gurança Nacional dos Estados Unidos (NSA).

“Não poderia deixar de brindar os cariocas e também 
todos os brasileiros, neste 450o Aniversário da Cidade 
do Rio de Janeiro, com um presente à altura da come-
moração. Estou postando aqui os vídeos inéditos de um 
acontecimento importante e pontual, reunindo várias 
entidades de forte expressão, com apoio da maioria das 
centrais sindicais, que há de fi car para a história das 
lutas soberanas do nosso país: o lançamento do Ma-
nifesto Aliança pelo Brasil – Em defesa da soberania 
nacional”, noticiou a jornalista Hildegard Angel.  

Em terras americanas
Interesses norte-americanos fazem parte do perigo que 
ronda a Petrobras e o mercado que, com a derrubada 
das empresas, de engenharia, deve fi car à disposição. 
Por isso, uma das matérias sobre a formação da Aliança 
pelo Brasil que mais chamou atenção foi publicada em 
território norte-americano, por agência de comunica-

ção sediada na Virgínia. O título é contundente: “Bra-
sileiros se mobilizam para parar o Golpe de Wall Stre-
et”. O texto destaca que sob o pretexto de limpar o país 
da corrupção, grupos buscam “derrubar o governo Dil-
ma Rousseff  e tirar o Brasil do grupo BRICS, que ousa 
desafi ar a operação criminosa global que Wall Street
e Londres chamam de ‘sistema fi nanceiro’”.

O artigo americano lembra também o recente rebaixa-
mento da Petrobras pela Moody e destaca que esse mo-
vimento pode continuar. “Fitch e Standard & Poor são 
projetados para seguir o mesmo caminho sobre a forma 
como a Petrobras terá que vender pelo menos US$ 20 
bilhões em ativos e deixar que as multinacionais entrem 
em seus gigantes campos de petróleo off -shore”, denun-
cia a agência de notícias.

Produção de conhecimento e informação
Para além da cobertura da imprensa, a Aliança pelo 
Brasil criou uma dinâmica de compartilhamento de 
informações e de alertas à população por meio da pu-
blicação de artigos em diversos espaços na rede. Inte-
grando a coordenação do movimento, o professor José 
Carlos Assis, especialmente em uma extensa rede de 
blogs, abre, com seus textos, o debate sobre a conjun-
tura nacional e apresenta as propostas para o Brasil que 
todos – trabalhadores, empresários, academias, gestores 
públicos e estudantes, entre tantos outros segmentos da 
sociedade  – construímos juntos. 

A Federação Interestadual dos Sindicados dos Enge-
nheiros (Fisenge) publicou artigo de Camila Marins 
destacando um dos maiores interesses do golpe em cur-
so. Em “Petrobras, mais de 60 anos de tentativas de 
desmonte”, a federação chama atenção para a tentativa 
de destruição das empresas nacionais de engenharia. 
“Concomitante aos ataques à Petrobras, também estão 
as tentativas de destruição das empresas nacionais e da 
própria engenharia nacional. Isso porque, com as de-
núncias, é frequente o cancelamento de projetos e da 
construção de plataformas no Brasil, numa clara polí-
tica de privilégio às contratações no exterior; umas das 
consequências da Operação Lava-Jato”, destaca.

Em “O Fim do Brasil” Mauro Santayana desmascarou 
mais um discurso que busca convencer a sociedade civil 
de que o país caminha para o fi m, quando os números 
apontam para caminhos distintos. Santayana destaca, 
no entanto, que sem reação, podemos ter problemas. 
“Se nada for feito para desmitifi car a campanha anti-
nacional em curso, poderemos, sim, assistir ao ‘fi m do 
Brasil’ como o conhecemos. A queda das ações da Pe-
trobras e de empresas como a Vale, devido à baixa do 
preço do petróleo e das commodities, e também de gran-
des empresas ligadas, direta e indiretamente, ao setor de 
gás e de petróleo, devido às investigações sobre corrup-
ção na maior empresa brasileira, poderá diminuir ainda 
mais o valor de empresas estratégicas nacionais, levan-
do, não à quebra dessas empresas, mas à sua compra, a 
preço de “bacia das almas”, por investidores e grandes 
grupos estrangeiros – incluídos alguns de controle es-
tatal – que, há muito, estão esperando para aumentar 
sua presença no país e na área de infl uência de nossas 
grandes empresas, que se estende pela América do Sul e 
a América Latina”, relatou.
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