
CHAPA ENGENHARIA SOBERANA 

• Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, é também Advogado, 

Contador, Administrador,  devidamente registrado nos respectivos 

Conselhos Regionais, com docência em Direito e Administração.  

• Pós-graduado em Gerenciamento da Produção e Materiais. 

• Pós-graduado em Direito do Trabalho. 

• Especialização em Direito Ambiental, Mediação e Arbitragem. 

• Auditor de Sistemas da Qualidade e  Avaliador  do Sistema de Gestão 

Pública e do PQRio.  

• Como empregado público, concursado, trabalhou na CEG, Cobra Tecnologia 

e no CREA-RJ, ocupando ao longo de 40 (quarenta) anos vários cargos e 

funções de confiança.  

• É associado efetivo do Clube de Engenharia desde 1988, e está vinculado 

às Divisões Técnicas de Energia e de Química. 

• Já atuou como Representante Sindical do SENGE-RJ e do extinto Sindicato 

dos Urbanitários do RJ.   

• Participou de projetos sociais, destacando o Projeto OAB/ Comunidade, 

Subseção Ilha do Governador. 

• Coordenou por vários anos o Colegiado de Conselhos Regionais do RJ -  

“Conselhinho.” 

• Entidades de Classe das quais pertence: SENGE-RJ, SOBES-RJ, além do 

Clube de Engenharia. 

RICARDO RIOS 
 
 

 

•   

Caro associado(a). 

 

PEÇO O TEU APOIO E O TEU 

VOTO DE CONFIANÇA 

 
 

 

•   

 

• Pela valorização das profissões: engenheiros, agrônomos, geólogos, 
geógrafos, meteorologistas, tecnólogos, arquitetos e técnicos. 

 

• Pela ampliação e dinamização das Diretorias Técnicas do Clube. 

 

• Pela preservação do patrimônio do Clube e a sua sustentabilidade. 

 

• Pela defesa  da engenharia nacional. 

 

• Pela luta contra as privatizações. 

 

• Pelo desenvolvimento e pela soberania do nosso país. 

VOTE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO  -  OBRIGADO 
 

engenharia.soberana@gmail.com 
 



 Prezados associados(as). 

  

 Apresento a todos a minha candidatura ao Conselho Diretor do Clube de 
Engenharia, para as eleições que ocorrerão nos dias 23, 24 e 25 de agosto do corrente ano e 
que visam a renovação do terço do referido Conselho para o triênio 2017/ 2020. 

  

 Coadunando com a tese do Engenheiro, Professor e Doutor Fernando Alcoforado: 
"Apesar da enorme contribuição da engenharia brasileira à modernização do Brasil, ela precisa 
se fortalecer ainda mais para superar os desafios da era contemporânea  visando contribuir 
para o progresso do país, destacando-se, entre eles: 1) a participação do Brasil na corrida à 
inovação tecnológica ao nível global; 2) a melhoria da qualidade da educação geral no país e, 
em particular, dos atuais cursos de engenharia no Brasil; 3) a eliminação do déficit de 
engenheiros no Brasil; 4) a luta contra a ameaça de sucateamento da engenharia brasileira; e, 
5) o fortalecimento do Sistema Confea/ Crea cujas fragilidades precisam ser superadas." 

  

 Temos que lutar nas diversas frentes existentes: nosso clube, nosso sindicato, 
nosso conselho regional e federal, dentre tantos(as) outros(as) entidades/ instituições 
relevantes, para evitar que a atividade de engenharia, agronomia e as demais profissões 
ligadas ao Sistema Confea/Crea, bem como a Arquitetura e o Urbanismo, não sejam colocadas 
à margem do que está sendo proposto, de forma unilateral, como um novo processo de 
desenvolvimento do nosso país. 

  

 Diante do exposto, considerando minha trajetória de vida, me sinto motivado e 
quero me engajar neste trabalho e, para isso, conto com o apoio e o voto de confiança dos 
senhores(as) nas eleições.  

  

  Muito obrigado. 

  

  Saudações fraternas do profissional. 

  

 

RICARDO RIOS 

Eng. Mecânico e de Seg. do Trabalho 

Crea-RJ 1985103005 

Representante e candidato da 

Chapa Engenharia Soberana.  

  

 

 

 E-mail: engenharia.soberana@gmail.com 

 

 Tel. (21) 2178-9203 (Cristina) 

mailto:engenharia.soberana@gmail.com



