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Maior tragédia em 50 anos

No coração da Lapa, em frente a um totem que lembra à população o pagamento do IPTU, dois casarões históricos aguardam restauro. 
As placas anunciando obras foram colocadas há meses, bem como as redes de proteção que já estão puídas.

 A integração 
sulamericana

O lobby norteamericano, a desnacionali- 
zação da indústria e a falta de planejamen-
to a longo prazo são alguns dos 
obstáculos apontados por Darc Antônio 
da Luz Costa, presidente das Câmaras 
de Comércio e Indústria da América do 
Sul e ex-vice-presidente do BNDES para 
tornar possível a integração sulamericana 
que consta como objetivo nacional na 
Constituição de 1988. Sua estratégia para 
o continente inclui que 3% da população 
economicamente ativa (PEA) seja de 
cientistas, técnicos e engenheiros.
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Cresce ameaça à 
memória nacional  
Ações no espaço público ameaçam 
bens históricos com projetos que 
desconsideram o valor da memória 
nacional. Em uma série de eventos, o 
Clube discute as responsabilidades pelo 
descuido no uso do subsolo e o valor da 
preservação de imóveis preciosos para 
a história do Brasil em meio a tantas 
transformações vividas pelo Rio. Sítios 
arqueológicos são destruídos, escolas 
modelo e casarões históricos – como o 
Museu do Índio – são palco de verdadeiras 
batalhas entre sociedade e prefeitura.
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O Rio de Janeiro vem ganhando novos equipamentos públicos e as obras se 
multiplicam. Passarelas, viadutos e o subterrâneo da cidade, que não possuem 
uma ligação direta com os megaeventos, no entanto, seguem negligenciados. 
Obras de conservação não têm inauguração, não ganham votos e não chamam 
a atenção da mídia. Calçadas destruídas, esgoto a céu aberto, emaranhados de 
fios em novos prédios no Porto e em frente à Assembleia Legislativa, casarões 
históricos abandonados na Lapa e crateras em calçadas de toda a cidade. É 
uma outra face do Rio que preocupa e deixa no carioca a constante sensação 
de descaso do poder público. Exemplo da falta de manutenção dos diversos 
logradouros e equipamentos é a situação da passarela sobre as pistas sentido 
centro do Aterro do Flamengo, em frente ao hotel Glória, em estado lamentá-
vel, com denúncia já encaminhada à Comissão de Prevenção de Acidentes 
do Crea-RJ. No centro financeiro do Rio, na rua Teófilo Ottoni, em frente 
ao no 55, há mais de dois meses jorra esgoto pelas galerias de águas pluviais. 
Na maioria dos casos, além do desconforto, depois de muitas tentativas de 
soluções pontuais, a reclamação é sempre a mesma: a quem, recorrer?
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A face esquecida da cidade olímpica 
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No Clube de Engenharia, especialistas se reuniram 
para discutir a tragédia de Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul. Entre outros encaminhamentos, a instituição se coloca à 
disposição do Governo do estado do Rio de Janeiro para sediar, organizar 
e gerir equipe multidisciplinar com o objetivo de atualizar o Código de 
Segurança contra Incêndio e Pânico do estado, que data de 1976.
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Da esq. para a dir., Manoel Lapa, Francis Bogossian, Jaques Sherique e Estellito Rangel 
reúnem subsísidos e apontam caminhos que venham a evitar novas tragédias.

www.clubedeengenharia.org.br
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EDITORIAL

Patrocínio:

O Clube de Engenharia está se candidatando a uma 
das vagas do Conselho Consultivo da Anatel. Este 
conselho representa uma das poucas oportunidades 
que a sociedade civil dispõe para colocar seus 
anseios e, de algum modo, infl uir nas decisões 
relativas aos serviços de telecomunicações prestados 
em nosso país. Trata-se de um mandato de três 
anos, sem remuneração, que compõe um Conselho 
de doze membros, com dois representantes de cada 
um dos segmentos do Senado Federal, Câmara 
dos Deputados, Executivo, entidades de usuários, 
entidades de prestadores de serviços e entidades da 
sociedade, pelo qual o Clube vem a ser candidato. As 
indicações para as vagas são levadas pelo Ministério 
das Comunicações à Presidência da República, que 
fi nalmente decide quem as ocupará.

A candidatura do Clube representa um percurso 
natural de atuação dos integrantes da Divisão Técnica 
de Eletrônica e Tecnologia da Informação (DETI), 
que vêm há tempos discutindo e apresentando 
propostas relativas aos caminhos a serem adotados 
para as telecomunicações nacionais. Foi assim para o 
projeto da nova legislação da TV por assinatura, nas 
propostas apresentadas na Conferência Nacional 
de Comunicações (Confecom), nas discussões 
nas Comissões Brasileiras de Comunicações 
(CBC) da Anatel, nas propostas de contribuições 
nas Consultas Públicas também da Anatel, e em 
eventos de temas de telecomunicações realizados 
no próprio Clube com participação de autoridades 
governamentais da área.

Nesse tempo, o Clube, como entidade da 
sociedade civil, tem atuado em parceria com 
outras entidades desse segmento, sediou todas 
as reuniões preparatórias para a Confecom no 
Rio de Janeiro e, posteriormente, a reunião de 
consolidação das propostas aprovadas nessa 
conferência, sob a organização do Fórum Nacional 
pela Democratização da Comunicação (FNDC). 
Fruto dessa participação, o Clube, em 2011, foi 
eleito para o Conselho Deliberativo do FNDC e 
vem trabalhando ombreado com as entidades da 
sociedade civil do setor de comunicações.

Do amadurecimento das discussões no setor, 
recentemente a DETI levou ao Conselho Di-
retor duas proposições de posicionamento, 
relativas à necessidade de termos a instituição 
de um Marco Regulatório de Comunicações 
no Brasil e em defesa da adoção da banda larga 
como serviço público, ambas aprovadas. Esses 
posicionamentos foram externados por carta à 
Presidência da República, e sempre defendidos 
em todas as ocasiões em que os membros da 
DETI têm oportunidade de se pronunciar.

Clube candidato ao Conselho Consultivo da Anatel
Para dar suporte à sua candidatura, o Clube recebeu 
apoio de várias entidades da sociedade civil, das 
quais podemos destacar, o Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação (FNDC), Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), Associação das 
Rádios Públicas do Brasil (ARPUB), Intervozes – 
Coletivo Brasil de Comunicação Social, Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), 
Instituto Telecom, ProTeste – Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor,  Sindicato dos Trabalhadores 
de Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro 
(SINTTEL-RIO), Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro (CREA-
RJ), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA),  Sindicato dos Engenheiros no Estado 
do Rio de Janeiro (Senge-RJ),  Federação Interestadual 
de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge),  Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), Sociedade Digital 
(SOCID)  e o Federação Nacional dos Engenheiros 
(FNE), entre outras.

No entanto, no transcorrer das proposituras de can-
didaturas, o Clube se deparou com uma candidatura 
concorrente à sua para a vaga de entidade da sociedade 
civil, postulada por uma instituição vinculada aos 
prestadores de serviços de internet, e que, portanto, não 
poderia ser habilitada a esse mandato. Algumas ações 
foram então impetradas com o objetivo de denunciar 
a irregularidade: escrevemos carta ao Ministério das 
Comunicações, dois artigos assinados pelo Presidente 
Francis saíram no Jornal do Commercio e no Correio 
Braziliense. No portal do Clube e nas redes sociais, as 
entidades da sociedade civil repercutiram amplamente 
o fato em sites, blogs, faces e twittes, ao ponto de nos 
sites de busca a nossa campanha estar entre os principais 
resultados. Além disso, foi veiculado em sites dos 
apoiadores da candidatura do Clube um abaixo-assinado 
de ratifi cação desse apoio e também denunciando a 
candidatura irregular.

Cabe ao Ministério das Comunicações a indicação 
dos postulantes às vagas. Nada temos contra a 
candidatura dos prestadores de serviços de internet, 
mas achamos que ela deveria ser apresentada não para 
a vaga da sociedade civil e sim para outro segmento 
dentro dos estabelecidos pela lei vigente. Confi amos 
no bom senso dos responsáveis pelas indicações, e 
esperamos que o Clube de Engenharia possa vir a ser 
o indicado, para que tenhamos a oportunidade de, 
mais uma vez, contribuir com a sociedade brasileira, 
a exemplo de nossa participação na elaboração do 
Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, no 
estabelecimento de regulamentos mais adequados 
à nossa realidade social e na busca da melhoria dos 
serviços de telecomunicações em nosso país.

A Diretoria
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QUEM VAI PAGAR ESSA CONTA?
ENERGIA

O Clube de Engenharia se mobiliza e propõe debates para encontrar meios de diminuir 
as tarifas de energia sem lesar profundamente o setor elétrico nacional

O início de 2013 veio com medi-
das inéditas no governo Dilma e 
na história do país. Após a pu-
blicação da Medida Provisória 
579, pela primeira vez na his-
tória uma redução fez com que 
as contas de luz de residências e 
indústrias baixassem, respecti-
vamente, 18% e 32%. Embora 
a reivindicação por parte da po-
pulação seja antiga, as medidas 
do governo atendem a um apelo 

encabeçado pelo setor industrial, 
representado pela Federação das In-

dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Segundo a Fiesp, por pagar tarifas muito altas, as indús-
trias sofriam signifi cativas perdas de competitividade no 
mercado. Japão paga uma tarifa tão alta quanto a do Brasil 
e a Itália paga 60% acima. Para outro grupo diretamente 
afetado, os usuários residenciais, a conta de luz se trans-
formou, ao longo dos anos, em um fardo cada vez mais 
pesado. A escalada dos encargos e impostos, em apenas 
treze anos, levou as tarifas a um ponto insustentável.

Caminhos equivocados

O conselheiro Fernando Tourinho apresentou ao Con-
selho Diretor, dia 28 de janeiro, proposta para um am-
plo debate. Para ele, “reduzir as tarifas de energia elétrica 
é importante, mas o correto seria chegar a essa redução 
por meio de corte de encargos e impostos”. A ideia é 
trazer ao Clube de Engenharia representantes do minis-
tério de Minas e Energia, da Empresa de Planejamento 
Energético e Agência Nacional de Energia Elétrica, além 
das associações das empresas de distribuição, geração e 
transmissão de energia elétrica, que discutiriam, juntos, 
os impactos causados pela MP 579 e os caminhos para 
manter a redução das tarifas sem onerar as empresas.   

O debate se faz urgente. A necessidade da diminui-
ção das tarifas de energia é consenso, mas a forma 
como foi feita não é. Contradições e certa arbitrarie-
dade nas decisões geraram desconforto no setor. Para 
Roberto D’Araújo, diretor do Instituto de Desen-
volvimento Estratégico do Setor Elétrico (Ilumina) 
são necessários estudos mais fundamentados. “Nin-
guém discute que o preço da tarifa é alto, mas antes 
de agir é preciso haver um diagnóstico que aponte as 
razões do alto valor das tarifas. Infelizmente, o go-
verno decidiu atender imediatamente à Fiesp, atin-
gindo diretamente as empresas federais”, alertou.

O conselheiro Fernando Tourinho concorda. “Para 
que o país seja competitivo, as tarifas precisam ser re-
duzidas. Não obstante, essa redução foi feita de forma 
abrupta, reduzindo a receita das empresas. As conces-
sionárias de energia elétrica, independente de serem 
públicas, estatais ou privadas, precisam arcar com os 
compromissos dos seus planos de desenvolvimento, 
que prevêem o crescimento no consumo. Para isso,  
precisam de recursos para os investimentos necessários. 
A própria Eletrobrás, que é pública, registrou perda 
signifi cativa de receita e está preparando um grande 
plano de redução de despesas”, explicou Tourinho.     

Sem mistérios

Tourinho defende a realização de estudos dos custos 
de geração de energia para, com todas as informações 
em mãos, realizar um debate qualifi cado que ofereça 
subsídios ao governo, apresentando os caminhos pos-
síveis. “Não é tão difícil chegar lá. O que chamam de 
caixa preta nem existe de fato. Muitas dessas empresas 
são de capital aberto, têm ações na bolsa. Os balanços 
são públicos. Qualquer pessoa pode ter acesso”, lem-
bra. Antes da Constituição de 1988, havia um único 
imposto, de 2%, chamado Imposto Único sobre Ener-
gia Elétrica. Após sua promulgação os estados passa-
ram a cobrar ICMS sobre a conta, chegando a 28% 
em alguns estados, dependendo da classe tarifária. 

O meio da década de 1990 foi marcado pela implan-
tação do modelo mercantil de base privada no setor 
elétrico nacional, substituindo o modelo de serviço pú-
blico, usado por quase um século. Os resultados são 
evidentes. Entre 1995 e 2011 o aumento real foi de 
130%. Além de onze impostos, incidem sobre a conta 
dezessete encargos, entre subsídios, compensatórios e 
custos do modelo. “A solução é, com as planilhas de cus-
tos reais da empresa para atender os seus indicadores téc-

nicos, ver qual custo para operar, manter a manutenção 
preventiva e corretiva de seu sistema e os investimentos 
necessários para atender os indicadores técnicos que es-
tão em sua concessão. Assim, de forma clara e objetiva, 
iremos saber os recursos necessários que as empresas, 
públicas ou privadas, precisam para se manter em pé e  
onde cortar para chegar aos mesmos 20% de desconto 
médio com cortes em impostos”, defende Tourinho.

O conselheiro Cesar Duarte destacou a importân-
cia de escutar engenheiros que atuam no setor elétri-
co comprometidos com os interesses brasileiros. “A 
energia elétrica se insere nas privatizações ocorridas 
durante o governo Fernando Henrique. É a partir daí 
que nas áreas de telecomunicações, energia e petróleo 
tivemos uma reversão na expectativa da construção 
desses segmentos, até então liderados pelo governo, a 
fi m de que fossem instrumentos de alavancagem do 
desenvolvimento do país. Hoje, vemos a situação in-
versa: ao invés de serem alavancas, são óbices para o 
desenvolvimento, pois foram transformados em meios 
de ganho para o capital internacional”, protestou.     

Contradições e re� exos

Sem debate, sem estudos aprofundados e sem critérios 
claros, a ação do governo mostra problemas. Para via-
bilizar a redução na conta de luz dos consumidores, o 
Tesouro Nacional terá que realocar os R$ 8,5 bilhões 
anuais de receitas produzidas pela hidrelétrica de Itai-
pú. “Da forma como foi feita, essa redução vai cus-
tar ao Tesouro, em 2013 e 2014, R$ 8,5 bilhões. Em 
2015 e 2016, o governo ainda não publicou quanto 
vai custar. No ano de 2017, a previsão é de 3,5 bilhões 
de reais. A questão é que esse dinheiro que vai suprir 
o rombo para que as empresas concordassem com a 
redução tarifária pode fazer falta para a educação e 
outros setores importantes”, alertou Tourinho.

O Brasil tem hoje 28 projetos de usinas hidre-
létricas em implantação acompanhados pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
Destes, apenas oito estão em dia. Segundo ma-
téria do Brasil Econômico no portal Ig, os atra-
sos se devem principalmente a difi culdades 
para obter licença prévia e licenciamento am-
biental, além de embargos na justiça e mobili-
zações de trabalhadores e populações nativas.

Pressionadas por uma legislação ambiental cada 
vez mais exigente e pela truculência de órgãos 
públicos envolvidos no processo, as usinas com 
grandes reservatórios dão espaço para as usinas 
a fi o d’água. Tourinho destaca que os potenciais 
hídricos são bens da União e dispara: “Trata-
-se de um bem da Nação, não de meia dúzia 
de agentes públicos assustados com as ONGs, 
com a mídia e com ‘achistas’ de plantão”.

Burocracia verde



4

Fevereiro 2013            www.clubedeengenharia.org.br

ACIDENTES NATURAIS

Como todo ano, a chegada do verão trouxe as chuvas 
torrenciais e 2013 começou contabilizando 20 mortes, 
176 pessoas desabrigadas e 202 desalojadas em Minas 
Gerais. A cidade de São Paulo também enfrentou 
alagamentos e Xerém, distrito de Duque de Caxias, no 
Rio de Janeiro, sofreu forte impacto nos primeiros dias 
do ano, com uma tempestade que deixou mil pessoas 
desalojadas e cerca de 300 desabrigadas. Não há novidade. 
A discussão continua nos fóruns técnicos da sociedade 
civil, mas as ações continuam pontuais e desarticuladas.

Para o presidente do Clube, Francis Bogossian, a já 
tão debatida política de prevenção praticamente não 
avança. “Fizemos vários encontros no Clube com a 
participação de diversas entidades mostrando que o que 
se gasta em prevenção é menos de 10% do que se gasta 
na mitigação da catástrofe, além de evitar a perda de 
vidas e patrimônio. Não vejo nada de concreto que vá 
na direção de prevenir alagamentos e escorregamentos 
de encostas”, destacou. Segundo ele, a distribuição de 
encargos entre vários ministérios acaba não chegando a 
um fi m comum. “O Clube acredita que as prefeituras, 
embora responsáveis legais, não têm infraestrutura 
ou recursos para mantê-las. Um órgão ligado à 
Presidência da República deveria apoiar essas cidades 
de tal forma que as autoridades, responsáveis legais, 
tenham condições técnicas e fi nanceiras para prevenir 
a ocorrência de catástrofes”, defendeu o presidente.

Instituído em 2010, o “Fórum Permanente de Acidentes 
Naturais – Prevenção, contingência, emergência e 
políticas públicas” chegou no dia 29 de janeiro de 2013 
à sua décima edição. Reunindo profi ssionais da geologia, 
defesa civil, engenharia de segurança, urbanistas, 
corpo de bombeiros e poder público, entre outros 
envolvidos na questão, o fórum segue mantendo vivo 
o debate e pressionando a mudança de um paradigma 
cultural cristalizado na reação e não na prevenção.

Ações e práticas

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) apresentou o 
seu sistema de alerta de cheias, que informa autoridades 
e população sobre chuvas intensas que podem causar 
perdas materiais e vidas. Segundo o chefe do Centro de 
Controle Operacional do Inea, Luiz Paulo Viana, um dos 
convidados da décima edição do fórum que é realizado 
pela Divisão Técnica de Recursos Naturais Renováveis 
(DRNR), o sistema de alertas do Inea tem municiado as 
ações locais. “Nós monitoramos os níveis dos rios e das 

Catástrofes e discursos se repetem ano a ano

chuvas por uma rede de estações hidrometereológicas 
e enviamos sinais para que as Defesas Civis dos 
municípios se ponham em estado de alerta”, explica.

O Serviço Geológico do Estado do Rio 
de Janeiro (DRM-RJ), representado 
por Ingrid Lima, gerente do Núcleo 
de Análises e Diagnósticos do DRM, 
prestou conta de seus avanços. No 
fórum anterior, no dia 03 de dezembro 
de 2012, a entidade havia apresentado 
um diagnóstico do risco geológico e os 
planos de contingência para o verão no 
estado do Rio. No fi nal de janeiro, Ingrid 
falou do protocolo de Cooperação na 
Área de Risco Geológico com São Paulo 
e Paraná, das bases instaladas em Angra 
dos Reis, Mangaratiba, Niterói, São 
Gonçalo, Petrópolis, Teresópolis e Nova 
Friburgo. O DRM também organizou 
treinamentos online em prevenção de 
desastres. “É sempre bom trazer à tona 
a questão dos arranjos horizontais e 
verticais e como é a visão do DRM dentro 
desse processo. Há a necessidade de inserir no fórum 
os outros atores que fazem parte da gestão e políticas 
públicas no estado, como o Sistema de Meteorologia 
do Estado do Rio de Janeiro (Simerj), Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden) e outros grupos que poderiam ajudar no 
debate, como a Agência Nacional de Águas (ANA) 
por exemplo”, destacou Ingrid. Representantes 
da Defesa Civil do Rio de Janeiro, Petrópolis e 
Angra dos Reis também apresentaram seus avanços. 

O Coronel Douglas, diretor do Departamento Geral de 
Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, evidenciou 
a inefi ciência do ciclo praticado no Brasil na reação 
aos acidentes naturais. “Após o desastre, damos uma 
resposta e, depois disso, reconstruímos até a chegada 
de novo desastre. A questão é que esse ciclo, além 
de antiquado, não funciona, uma vez que menos de 
10% de recursos necessários, nos últimos onze anos, 
foram repassados aos municípios do norte e nordeste 
para reconstrução”, destacou. A Unidade de Proteção 
Comunitária (UPC), uma novidade no Rio, também 
foi apresentada. Nos moldes das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), elas estão sendo implantadas 
em 49 comunidades populares que correm risco 
de deslizamento em Petrópolis, Teresópolis, Nova 

Friburgo e Bom Jardim. As UPCs abrigarão 170 
agentes comunitários que irão monitorar o recebimento 
de alertas de risco, treinar os moradores para 
emergências e ajudarão a evacuar a área se necessário.

Décima edição do Fórum Permanente de Acidentes Naturais reforça pressão social por atuação 
preventiva e analisa projetos em andamento. O Clube de Engenharia segue na defesa da criação de um 

órgão federal que possa subsidiar prefeituras no trabalho de prevenção e mitigação de catástrofes 

Denúncias, clamores e temores

Uma das características das reuniões do fórum 
é o espaço de debate aberto aos presentes. São 
frequentes denúncias como a do conselheiro 
Paulo Lima, que evidenciou o descaso e a falta 
de fi scalização. “Estão construindo prédios pra-
ticamente dentro de rios. Os planos para o 
futuro são ótimos, mas há o hoje, o agora, e 
essa resposta nós não temos. São muitas as siglas 
e não sabemos a quem pedir socorro”. Sobre 
as construções em rios, o jornal do Clube de 
Engenharia registrou nas fotos acima, na Rua 
Corcovado 23, Jardim Botânico, zona sul do Rio 
de Janeiro, o desembarque de material em uma 
obra com tapumes que impedem a visão não 
só da dimensão da construção, que não parece 
pequena, como também do rio que ali existe. Se 
as fotos falassem seria possível ouvir o som da 
intensidade das águas no local. Moradores temem 
pelas consequências.
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O Brasil busca a integração da Amé-
rica do Sul há uma década. A for-
mação de um bloco unifi cado seria 
interessante para todos os envolvi-
dos. O desafi o, no entanto, tem se 
mostrado grande o sufi ciente para 
impedir o êxito. A empreitada es-
barra em fatores econômicos, estra-
tégicos e nos interesses dos vizinhos 
que buscam a hegemonia nas Amé-
ricas. Como construir uma Amé-
rica do Sul unida: esse foi o debate 
proposto no Conselho Diretor, em 
14 de janeiro, por Darc Antônio da 
Luz Costa, presidente das Câmaras 
de Comércio e Indústria da Amé-
rica do Sul e ex-vice-presidente do 
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES). 

Para Darc, a indústria é o motor do desenvolvimento 
que pode alavancar a América do Sul: “É nesse espa-
ço que a inovação se processa de forma rápida e, ao 
fazê-lo, gera acumulação e inovação de fato. O dis-
curso agro-exportador não leva a lugar nenhum. É o 
desenvolvimento industrial que causa a alteração da 
composição interna da força de trabalho ao preparar o 
campo com equipamento e tecnologia, resultando na 
liberação gradual do excedente da força de trabalho 
agrícola que buscará aplicar-se na indústria e serviços”.

O conselheiro Cesar Duarte alertou, no entanto, para o 
problema da desnacionalização das indústrias no Brasil 
e a necessidade de ir além dos investimentos nas indús-
trias. “Há uma contradição entre um projeto de país e 
de povos soberanos frente a um projeto colonialista, de 
uma economia centrada hoje no capital bancário. Con-
sumimos muito, mas quem produz não são empresas 
sulamericanas, e sim de origem estrangeira. É preciso 
uma decisão política que defenda e proporcione melho-
res dias para as suas populações. Buscar apenas ser um 
grande produtor industrial é jogar o jogo do adversário”. 

Desa� os
Criar uma ligação econômica entre os diversos se-
tores da economia que produza uma adequada alo-

cação do excedente econômico entre os centros e as 
áreas rurais é um problema que o país arrasta desde 
o século XIX. Proporcionar trabalho produtivo para 
o grande número de desempregados já existentes e 
atender anualmente a grande massa de jovens que in-
gressa no mercado de trabalho é outra questão, mas 
os desafi os vão além. “Na América do Sul, o Brasil é 
superavitário em todas as suas relações com outros 
países, exceto com a Bolívia por causa do gás. Isso é 
um problema. Em um cenário de integração, o país 
tem que ser a locomotiva dos demais, como é a Chi-
na, que é defi citária com a sua periferia para ser su-
peravitária com a União Europeia”, explicou Darc.

Os interesses internacionais também pesam contra o 
processo. Segundo Darc, Os Estados Unidos da Améri-
ca chegaram à potência que são porque tinham, desde a 
sua fundação, como um de seus objetivos, não permitir 
que nenhuma potência ou coligação de potências viesse 
a ameaçar seu predomínio na região. “É por isso que 
combatem uma coligação na América do Sul enquanto 
incentivam a União Europeia”, apontou. O conselhei-
ro Ricardo Latgé lembrou que as multinacionais estão 
diretamente ligadas a essa estratégia e “em sintonia com 
as estratégias de dominação com os países centrais. Isso 
precisa ser pensado agora, na hora que se abre uma nova 
fronteira tecnológica e de desenvolvimento”, alertou.     

Estratégia e política

“Sempre fomos submetidos a um dis-
curso que prega que a economia é o 
ponto determinante nos processos. 
Não é. Ela transita entre o poder e a 
estratégia. O que é relevante de fato 
em qualquer intervenção é estabele-
cer o que fazer. A economia responde 
à política e não o contrário”. Essa total 
relevância de uma estratégia clara a ser 
seguida permeou o discurso de Darc, 
que citou os EUA como exemplo mais 
uma vez. “Desde os ‘pais fundadores’ o 
país tem um destino manifesto e uma 
estratégia clara de domínio do norte do 
hemisfério ocidental”, apontou Darc.

Para Fernando Tourinho, a falta de es-
tratégia no país fi ca clara na inexistência de uma polí-
tica industrial efi ciente: “Um país sem política indus-
trial é um país que não tem nada. No Brasil, quere-
mos fazer tudo, e nenhum país do mundo faz tudo. 
Há anos nos falta estratégia nesse sentido e, assim, 
não temos como formar pessoal para o nosso desen-
volvimento”, destacou. O conselheiro Luiz Alfredo 
Salomão concorda que falta vontade política. “Fal-
ta uma política agressiva em relação à integração. Os 
projetos verdadeiramente importantes estão na oita-
va prioridade dos projetos de infraestrutura do país”. 

No continente sulamericano, a estratégia proposta por 
Darc inclui, entre outros pontos, o emprego de pelo 
menos 3% da população economicamente ativa (PEA) 
como cientistas, técnicos e engenheiros; o aumento do 
número de operários produtivos em cargos não admi-
nistrativos em fábricas, construções, mineração, ener-
gia, agricultura e transporte até chegar a 50% da PEA. 

A integração do território de acordo com as condições 
geográfi cas também foi destacada por Darc. O aprovei-
tamento dos litorais, as ligações pelas bacias do Oreno-
co, Amazônica e do Prata com o nordeste brasileiro e as 
cordilheiras foi apontado como meio de transformar o 
atual mercado particionado em um único mercado na 
América do Sul. 

O intrincado processo de integração sulamericana
AMÉRICA DO SUL

Os desafi os de alimentar a indústria defendendo-a da desnacionalização, de construir 
a infraestrutura necessária para a formação de um mercado unifi cado e a falta de 

decisões políticas claras que pavimentem esse caminho

Darc Antônio da Luz Costa, presidente das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul: "a indústria é o motor do desenvolvimento que 
pode alavancar a América do Sul. O modelo agro-exportador não leva a lugar nenhum".
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Perigo e abandono nas ruas 

Em abril de 2011, a edição nº506 do Jornal do Clube de Engenharia trazia matéria fotográfi ca sobre o completo 
abandono das ruas da cidade, com ênfase no centro histórico. Na época, o grande volume de investimentos e o 
pouco tempo para o início dos megaeventos mundiais contrastavam com cenários que somavam crateras em 
calçadas, caos no transporte, lixo nas esquinas e uma profunda sensação de abandono por parte do poder público.

Hoje, essa sensação de abandono deveria ser impossível de ser sentida: bairros inteiros se transformaram em 
enormes canteiros de obras, novos prédios públicos estão sendo inaugurados e o fl uxo de turistas aumenta 
à medida que a imagem do país corre o mundo. O cotidiano de esquecimento da cidade, no entanto, não 
mudou. É realçado pelo contraste gerado pelos investimentos pontuais para a Copa e Olimpíadas. Ao lado 
de obras faraônicas, casarões caem aos pedaços e fi ações sem controle ou cuidado se acumulam a ponto de 
cobrir totalmente parte dos postes. 

da cidade maravilhosa

Na Glória, ao lado da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (Seaerj), 
um grande buraco toma conta de parte da calçada. As responsabilidades são mal defi nidas, confusas: a 
manutenção das calçadas são de responsabilidade dos donos de imóveis. A fi scalização fi ca a cargo da 
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, mas a Secretaria de Ordem Pública também pode 
notifi car os responsáveis. Já os passeios públicos e canteiros centrais são responsabilidade da prefeitura, bem 
como as praças, a orla marítima e espaços onde passou o Programa Rio Cidade. Perdido entre atribuições, 
o cidadão não sabe a quem recorrer e apenas sofre as consequências. 

O vazamento de esgoto começou pequeno. Escorria pela calçada e seguia pelo meio-fi o. 
Segundo Carlos Ferreira, membro do Conselho Editorial do Clube de Engenharia, “há 
mais de dois meses jorra esgoto pelas galerias de águas pluviais na rua Teófi lo Ottoni,  
em pleno centro do Rio, no século XXI”. De acordo com Leonidas Gonzaga, segurança 
do prédio em frente ao vazamento, “a administração do prédio já ligou para vários 
órgãos e ninguém resolveu”. Ele relata que o vazamento aumentou quando banheiros 
químicos foram ligados à galeria durante o carnaval. “O cheiro é insuportável. Não 
sabemos mais a quem recorrer”, lamenta.

Como exemplo do abandono dos diversos 
logradouros e equipamentos da cidade, as fotos 
acima registram a situação da passarela sobre as 
pistas (90 km/h) sentido centro do Aterro do 
Flamengo, em frente ao hotel Glória. Como pode 
ser visto, trata-se de mais uma tragédia anunciada. 
A denúncia já foi encaminhada para a Comissão de 
Prevenção de Acidentes do Crea-RJ.

A cidade do Rio de Janeiro está ganhando novos prédios públicos e privados, estádios 
e outros equipamentos esportivos estão sendo construídos ou reformados. A temporada 

de inaugurações, do cortar de fi tas e das placas com os nomes da gestão responsável pela 
construção já começaram. A manutenção da cidade, no entanto, não tem inauguração, 

cobertura da grande mídia e, consequentemente, não se reverte em votos. Passarelas 
e marquises caindo, buracos nas calçadas e esgotos a céu aberto seguem ameaçando a 

população enquanto o poder público se ocupa das obras que transformam aos poucos a 
cidade no cenário do Rio Olímpico prometido ao mundo.
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Perigo e abandono nas ruas 
da cidade maravilhosa

Em um dos corredores históricos mais movimentados do centro, a Rua da 
Carioca, o perigo vem de cima. Uma marquise deteriorada, com ferragem 
exposta, ameaça a integridade física de quem passa. 

Na Avenida Visconde de Albuquerque, na Lagoa, um dos metros quadrados mais caros 
da cidade, a queda de um poste derrubou a mureta de proteção do canal do Jardim de Alá 
alguns dias antes do carnaval. Para manter a segurança do local, foi colocada uma cerca de 
plástico que continua lá semanas depois da queda.

No porto do Rio, em meio às obras do Porto Maravilha, o contraste se destaca. De 
um lado da rua, uma maravilha arquitetônica, o Museu de Arte do Rio. Do outro, 
na Rua Sacadura Cabral, postes completamente tomados por um emaranhado 
de fi os se multiplicam sem qualquer respeito à obrigatoriedade de projetos que 
mantenham fi ações embutidas. Ali perto, a janela de um prédio se destaca: um 
incêndio provocado por um curto incinerou duas salas comerciais. 

O modelo de gestão de Prefeitura sinaliza que a manutenção dos 
equipamentos urbanos são de responsabilidade das regionais, ou seja, 
sub-prefeituras. Qualquer coisa que aconteça na rua as regionais deveriam 
agir, tanto corretivamente como preventivamente. Isso não funciona e o 
modelo de gestão se torna um complicador e burocrático. Nossa prefeitura/
regionais não se comunica com outros atores: Light, Cedae, Comlurb, 
Policia Militar, (Parque e Jardins), etc. Quando fazemos uma reclamação 
às regionais o caminho que eles vão tomar é o mesmo que o nosso. Ligar 
para 1746. Quando fura um cano na rua você liga para a regional, eles 
ligam para a Cedae. Com isso o cano continua furado e vazando. Não 
temos um responsável e, mais do que isso, um representante. Enquanto 
o modelo de gestão, de responsabilidades, não for revisto vamos chover 
no molhado. Falo como diretor de associação de moradores. Atuamos 
como fi scais, mas quando ofi cializamos algo, vão nos "empurrando 
com a barriga". Hoje o caminho que tomamos é o Ministério Público. 
Uma obra construída fora das posturas municipais só conseguimos sua 
paralisação via MP. A secretaria municipal de conservação deve ser o 
caminho mais fácil e menos burocrático, com estreito relacionamento das 
regionais com as associações de moradores. Com isso, teríamos respostas 
para os anseios do cidadão. No Jardim Botânico estamos fazendo um 
levantamento fotográfi co das calçadas, vias, postes, marquises, etc para 
encaminhar ao secretário e pedir solução. Quem acaba pagando essa 
conta são os hospitais, pelo conserto dos braços e pernas quebrados. É 
mais fácil consertar o cidadão que a rua.

Paulo Lima, conselheiro e membro do Conselho Editorial
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Descontos oferecidos pelo Clube de Engenharia
FACHA (cursos de pós-graduação) • Universidade 

Estácio de Sá • Universidade Veiga de Almeida

• Universidade Federal Fluminense (pós-graduação)

• Centro de Estudos Alexandre Vasconcelos (CEAV) 

• Colégio Mary Poppins • Colégio e Curso Intellectus 

• Curso Múltiplus Concursos• Universidade Candido 

Mendes (pós-graduação)• 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 • Higiomed Brasil Cursos

• Kerala Clínica de Terapias Alternativas e Reabilitação Física

• Associação Brasileira Benefi cente de Reabilitação (ABBR) 

• Universo Physio Pilates • Estética de A a Z

• Dartigny Moda Masculina • DC Grill Churrascaria

• Restaurante Zanzariba • Crafi park S/C Ltda • Associação 

dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina

• Manoel Crispun Materiais de Construção
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Os aniversariantes do mês de janeiro e a nova diretoria do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 
de Janeiro (Crea-RJ) foram os homenageados da primeira 
confraternização mensal do Clube de Engenharia em 
2013. O presidente do Crea-RJ, Agostinho Guerreiro, 
apresentou os diretores eleitos para o próximo mandato. 
Após desejar felicidades aos aniversariantes, Agostinho 
fez um agradecimento especial ao presidente Francis 
Bogossian “pela gentileza de nos ceder esse momento” 

SOCIAL

Almoço comemora diretores(as)
e conselheiros do Crea-RJ

Francis Bogossian, presidente do Clube 
de Engenharia, dá as boas vindas à 
nova diretoria do Crea-RJ, que festeja, 
entre outras vitórias, o fato inédito da 
presença de duas mulheres na diretoria.

e comemorou um fato histórico: pela 
primeira vez, no Crea-RJ, duas mulheres 
integram a diretoria. 

Resgatando a estreita relação entre as 
duas entidades, o presidente do Clube, 
Francis Bogossian, deu ênfase às ações 

comuns e à parceria histórica do Clube e do Crea-RJ. 
“Queremos continuar juntos em torno dos interesses 
soberanos da engenharia nacional. O que nos identifi ca 
são os passos fi rmes em defesa dos interesses da nossa 
engenharia. Fizemos isso no período que passou e 
continuaremos a fazer com afi nco. Agradeço ao Crea-
RJ por comemorar a eleição da nova diretoria aqui no 
Clube”.

A nova diretoria do Crea-RJ conta com Luiz Antonio 

Os aniversariantes do mês de janeiro vivem momento importante na vida social 
da instituição, como os donos da festa.

A Biblioteca Guardiã da Engenharia Nacional que, 
desde a sua fundação, há 128 anos, se consolidou como 
um espaço de valor histórico incalculável, vem receben-
do grande número de doações. Trata-se de um fenô-
meno comum após obras de restauro que estabelecem 
condições ideais de iluminação, umidade e tempera-
tura. Entre as obras doadas no mês de janeiro estão as 
obras “História da Evolução da Engenharia”, de Ge-
raldo Dirceu Oliveira (2010); “Steel framing: arquite-
tura” (2012), da séria Manual de Construção em Aço, 
de Alexandre Kokke Santiago; e “Projeto de aberturas 
em almas de vigas de aço e vigas mistas de aço e con-
creto” (2012), também da série Manual de Construção 
em Aço. A autoria é de Gustavo de Souza Veríssimo.

As doações também chegam de universidades. A Es-
cola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) 
doou as obras “Ferrovias e saneamento em São Paulo: 
o engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza”, de 
Cristina de Campos e “Arquitetando a boa vizinhança: 
arquitetura, cidade e cultura nas relações Brasil - Esta-
dos Unidos 1876 - 1945”, de Fernando Atique, ambas 
de 2010. Mais informações: 2178-9263.

Doações enriquecem acervo
BIBLIOTECA

Cosenza e Jaques Sherique, como 1º e 2º vice-pre-
sidentes respectivamente. Integram a diretoria 
administrativa Marlise de Matosinhos Vasconcellos, 
Marcio Cisnaldo de Souza, Davi Gonçalves Martins e 
a diretoria fi nanceira João Sebastião de Paula Araújo, 
Jair José da Silva e Teneuza Maria Cavalcanti Ferreira. 
Entre os associados do Clube de Engenharia que 
comemoraram seu aniversário no almoço de janeiro 
estão José Schipper, Jayme Mason, Gastão Vitor 
Casper, José Chacon de Assis, Otávio Maff ei dos 
Santos, Fernando Annibolete, Marconi Nudelman, 
Gustavo S. Ferreira, Jorge Bittencourt, Paulo Roberto 
Vilela Dias, Jair José da Silva, Carlos de Carvalho Vitar, 
Danton Voltaire P. de Souza, Alberto Abby, Claudio 
Nóbrega, Marcos Pereira Antero, José Amaro B. Lima, 
Ivan Conceição, Cesar do Nascimento Monteiro, 
Alcides Lyra Lopes e Jandir de Oliveira Loureiro.

ART
Importante 
para você, 
importante 

para o 
Clube de 

Engenharia

www.clubedeengenharia.org.br/descontos.htm
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INSTITUCIONAL
Conselho Diretor 

A ingerência do MP na área ambiental gera refl exos no Inea. Técnicos conceituados e com larga 
bagagem na área temem a chamada “ditadura jurídica”, uma espécie de “poder paralelo”.

Ter projetos, estudos de  impacto ambiental 
e similares questionados pelo Ministério 
Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ao longo 
do processo de licenciamento é algo comum 
em grandes obras de engenharia. Dadas 
as explicações, se não forem consideradas 
sufi cientes, a justiça é acionada e a paralisação 
do empreendimento é determinada, 
cumprindo, assim, suas prerrogativas legais. 
O problema é que, segundo a conselheira 
Marilene Ramos, presidenta do Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea), a atuação 
do MP vem se intensifi cando nos últimos 
anos, em rota de colisão com o Inea na 
área que lhe compete fi scalizar e licenciar.

A maior inserção do MP na área ambiental  começou 
pela criação do Grupo de Atuação Especializada em 
Meio Ambiente (Gaema), um coletivo que apoia 
os promotores em questões ambientais levantadas 
pelo próprio grupo ou pela promotoria. Segundo 
Marilene, o MP tem chamado o Inea apenas para 
notifi car ofi cialmente as suas conclusões. “A pressão 
em cima dos técnicos é tamanha que são ameaçados 
de crime ambiental com base em dois artigos (69 e 
66) da lei de crimes ambientais. Os artigos tratam 
principalmente dos consultores que elaboram 
os estudos de impacto ambiental, que poderiam 
produzir informações falsas e induzir o órgão 
ambiental ao erro para buscar o licenciamento”.

Caso prático

A suspensão do licenciamento de uma siderúrgi-
ca da Ternium, no Porto do Açu, na véspera do 
natal de 2012, foi citada como exemplo por Ma-
rilene. Na ocasião, o MPRJ interviu sob a ale-
gação de ter encontrado falhas e irregularidades 
no processo de emissão de licenças por parte do 
Inea. Foram indiciados em ação criminal um di-
retor e duas analistas do Inea, além de pessoas 
da própria siderúrgica e consultores responsáveis 

pelo EIA/RIMA. Segundo a presidenta do Inea, o 
MPRJ pediu explicações e o Inea respondeu, até 
que chegou a um ponto que não havia mais diá-
logo. “Quando suspenderam a licença, não fala-
mos nada, uma vez que é direito do órgão. Meses 
depois, o MP entrou com ação criminal alegando 
que no licenciamento, os consultores que fi zeram a 
modelagem de qualidade do ar teriam aceito estu-
dos com informações falsas cientes disso”, explica. 

Entre os envolvidos estão nomes como Victória 
Braile, maior especialista brasileira em Qualidade 
do Ar. "Há pessoas que foram indiciadas que eu 
conheço há mais de 30 anos, que pautam sua atua-
ção profi ssional em um nível elevado. Por causa de 
uma divergência técnica, o MPRJ propôs ação cri-
minal contra essas pessoas, além de uma ação civil 
pública contra o Inea”, destacou Marilene.

 
Re� exos diretos

Entre os refl exos da ingerência do MP na área am-
biental, Marilene destaca que os técnicos do Inea 
passaram a trabalhar com medo dentro do que ela 
caracterizou como uma “ditadura jurídica”, uma 
espécie de “poder paralelo”. O conselheiro Jorge 

Quando esferas de poder 
se confundem

Rios, aposentado do Ministério Público 
Federal, apoiou a proposta da conselheira. 
“Esses casos estão acontecendo no Brasil 
todo, principalmente no Ibama. Há técni-
cos por lá que já não querem assinar lau-
dos”, denunciou, destacando que no Mi-
nistério Público estadual faltam profi ssio-
nais especializados para dar os pareceres.

Para Nelson Duplat, a “jurisdicialização” 
da vida brasileira está indo muito além 
do razoável. “A falta de tradição demo-
crática do país nos levou a um ponto ex-
tremo e à interrupção de obras de enor-
me responsabilidade”, destacou. O outro 
lado da moeda, no entanto, foi abordado 

pelo diretor Stelberto Soares que lembrou que há 
poucas semanas o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente abriu mão, por pressão do municí-
pio, de analisar as questões que dizem respeito às 
obras das Olimpíadas depois de ter sido desres-
peitado quando se colocou contra a destruição 
de um bosque em Deodoro para a construção de 
um novo autódromo: “O prefeito disse que vai 
liberar porque o Inea liberou. A opinião pública 
está muito preocupada com isso tudo e embora 
possa atrapalhar, às vezes, eu não tenho dúvida 
que o Ministério Público é a última trincheira”.  

O papel do Clube como árbitro foi defendido pelo 
conselheiro Cesar Duarte. “Nossa tarefa é ordenar 
as vertentes envolvidas com os processos de desen-
volvimento e defesa do meio ambiente e promover 
o debate. A disputa para a implantação de um polo 
industrial no Porto de Açu é objeto de contestação 
judicial. Tudo isso virou área de disputa política e 
não de pareceres técnicos. Nesse cenário, o Clube 
tem que ser o árbitro. Chamar as partes envolvidas 
para discutir sobre o desenvolvimento do país”. O 
presidente Francis Bogossian propôs uma reunião 
com o Ministério Público do estado do Rio de Ja-
neiro e obteve a aprovação do Conselho. 

Marilene Ramos, presidenta do Instituto Estadual do Ambiente (Inea): o difícil diálogo com o Ministério Público do 
Rio de Janeiro resulta em um quadro de colisão com as atribuições que competem ao Inea.
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Incêndio de Santa Maria mobiliza
 técnicos em busca de ações efetivas

Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a morte de centenas de jovens provocou, praticamente 
no dia seguinte, a integração dos órgãos públicos, em diversas capitais com intervenções em 
casas de show. A comoção nacional cresceu na mesma proporção do sentimento generalizado 
de impotência. Tragédias anunciadas se repetem e, imediatamente, o espetáculo dos órgãos 
responsáveis entra em cena sob holofotes midiáticos. Qual é, de fato, a capacidade de pressão 
da sociedade junto ao poder público? Qual o poder real de intervenção de instituições com a 
bagagem e competência técnica do Clube de Engenharia? Protagonista de movimentos e ações 
que fi zeram avançar o debate, em momentos dramáticos como as quedas dos prédios no centro 
do Rio, ou a tragédia das chuvas na região serrana, ou mais recentemente as explosões das 
caixas subterrâneas no Rio,o Clube de Engenharia considera um passo da maior importância 
propostas e análises técnicas que apontem os caminhos para evitar novas tragédias. Com esse 
enfoque, estiveram reunidos, dia 18 de fevereiro, Francis Bogossian, presidente do Clube de 
Engenharia, os conselheiros Manoel Lapa, Subchefe da Divisão Técnica de Segurança (DES) 
e Estellito Rangel, Subchefe da Divisão Técnica de Engenharia Industrial (DEI) e o diretor 
Jaques Sherique, Secretário da Divisão Técnica de Engenharia de Segurança (DSG) e vice-
presidente do Crea-RJ cujas propostas e troca de ideias publicamos a seguir.

Francis Bogossian: O Clube de Engenharia, na 
esfera dos acidentes naturais, vem lutando há bastante 
tempo para que se amplie os investimentos em ações 
preventivas de forma a economizar recursos em 
obras corretivas. Consideramos de vital importância 
a criação de um órgão que centralize a gestão das 
encostas, atualmente divididas nas três esferas de 
governo. Sabemos que, por questões até culturais, 
são poucas as ações concretas, mas é fundamental 
começar a trabalhar na prevenção. A proposta de um 
órgão nacional já foi encaminhada e estamos certos 
de que é um caminho necessário. No caso de Santa 
Maria, o que me causa espécie em acidentes com essa 
gravidade é que a imprensa vende jornal, a televisão 
aumenta a audiência e não temos medidas concretas 
ao longo do tempo. Não falo de medidas de curto 
prazo e sim de providências prévias, que têm que ser 
tomadas. É comum a imprensa se dedicar a tentar 
descobrir o culpado. Nada contra, mas entendo que 
diante dessa lição que Deus nos deu, com sacrifício 
de tanta gente, medidas têm que ser tomadas para 
vir a evitar, ou minimizar, esse tipo de tragédia. 
Prendem o dono do estabelecimento, que investiu, 
deu emprego, foi mal assessorado pelo profi ssional, 
não foi fi scalizado pela prefeitura e nem pelo Corpo 
de Bombeiros. Não há investimento em prevenção. 

Jaques Sherique: É comum cobrarem ações do Crea, 
mas o Crea não tem competência legal para fi scalizar 

a atividade quando ela está em curso, não tem poder 
de embargo. É proibido por lei. Seu papel é fi scalizar 
o exercício da profi ssão. Ao fazer seu trabalho, o 
profi ssional registra essa responsabilidade através de 
uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O 
mesmo ocorre com todos os conselhos profi ssionais. 
Após esse acidente o Crea produziu laudo sobre falhas de 
projeto e, provavelmente, esse engenheiro responsável, 
já que o limite do Crea é sobre os seus assistidos, vai 
ser chamado em uma comissão de ética para provar 
se houve negligência, imprudência ou imperícia, e 
poderá até perder o registro profi ssional. Este é o fi m 
do limite do Crea estabelecido em lei, a lei 5.194. 
Mas, neste sentido, o Crea-RJ vem avançando muito. 
Temos participado de fi scalizações, que chamamos 
de preventivas e integradas, junto com o Clube de 
Engenharia e órgãos públicos. 

Estellito Rangel: Quando um proprietário encomenda 
o projeto de uma construção, o engenheiro elabora 
os desenhos, providencia os cálculos e submete à 
aprovação dos órgãos fi scalizadores: prefeitura, Corpo 
de Bombeiros, e outros. No caso específi co, de Santa 
Maria, pode ter sido feito uma planta-baixa, onde 
as necessidades de segurança tenham sido atendidas, 
e mediante a análise dessa planta-baixa, o Corpo de 
Bombeiros pode ter emitido uma autorização para 
a obtenção do Habite-se. Porém, após a construção 
que seguiu as orientações daquela planta-baixa, o 

proprietário iniciou uma decoração na qual uma 
porta que havia sido autorizada como porta de saída 
de emergência fi cou obstruída porque as pessoas não 
poderiam sair sem pagar; o acesso ao extintor de 
incêndio fi cou bloqueado porque a bilheteria teve que 
ser colocada perto. Uma série de eventos não passou 
pela análise dos órgãos responsáveis pela emissão 
da licença. As disciplinas e o processo vinculados 
à aprovação desses projetos ainda estão em estado 

Francis Bogossian, Presidente do Clube de Engenharia: política de prevenção é o caminho. 

Estellito Rangel , Conselheiro (2011-2014), Subchefe da Divisão Técnica de 
Engenharia Industrial (DEI): concesssão de licenciamento deve mudar.
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muito precário. O Corpo de Bombeiros aprovar 
um determinado plano não garante que o que foi 
construído em seguida respeitou o plano original. 
Outro ponto importante: não basta a exigência de 
extintores. É responsabilidade do proprietário garantir 
que aqueles extintores não só estão em condições, 
como também as pessoas estão capacitadas a operá-
los. No cenário de Santa Maria, propomos a mudança 
na sistemática de concessão de licenciamento. Não 
basta aprovar uma planta-baixa vazia de um projeto 
de arquitetura. Propomos, ainda, a certifi cação das 
instalações, que visa exatamente dar garantia ao dono 
do empreendimento de que o que foi feito está de 
acordo com as normas estabelecidas. A certifi cação é 
um serviço feito por um profi ssional independente 
tanto do projetista quanto do construtor. O que ele vai 
fazer é uma auditoria. As prefeituras, o poder público, 
deveriam exigir certifi cação de instalações. Isso vai 
dar a garantia que tanto o poder público quanto os 
usuários terão a confi ança de que aquilo que eles vão 
frequentar está seguro. No Brasil, não temos essa 
cultura, principalmente em prédios residenciais. O 
Clube poderia lançar uma campanha para que o poder 
público invista na certifi cação de instalações. 

Manoel Lapa: Essa é exatamente a proposta do Clube 
de Engenharia, a Lei de Autovistoria, já apresentada à 
Câmara dos Vereadores e à prefeitura no desabamento 
dos prédios no centro do Rio, para a certifi cação de 
edifi cações, que inclui tanto a parte de estrutura, quanto 
instalações de uma forma geral, (hidráulica, esgoto, 
incêndio, elétrica; etc.). Mas, vendo por outro ângulo, 
o caso de Santa Maria demonstra, mais uma vez, grave 
distorção institucional. No Rio de Janeiro – não sei se 
todos os municípios funcionam dessa mesma forma –, 
quem aprova o projeto na área de combate a incêndio 
é o Corpo de Bombeiros. No meu entendimento, 
isso é um desvio de função. O Corpo de Bombeiros 
é responsável por uma série de funções que deveriam 
ser do município, dos técnicos municipais. São os 
técnicos do município, os engenheiros, os arquitetos, 
que aprovam os projetos de uma forma geral para as 
edifi cações, e para diversos usos, residenciais, comerciais, 
na área de eventos, etc. Por que incêndio não, se todos 
os outros projetos têm que ser aprovados pelos técnicos 
do município? A aprovação do projeto deveria ser feita 
pelo órgão municipal responsável por essa área. 

Jaques Sherique: O projeto de prevenção e combate 
a incêndio tem que nascer da visão dos técnicos da 
engenharia. O Corpo de Bombeiros combate o incên-
dio, mas quem entende de técnica de prevenção de 
incêndio é o engenheiro. Para modifi car algum sistema 
de combate a incêndio é preciso um engenheiro 
registrado no Corpo de Bombeiros. O projeto é 
aprovado no Corpo de Bombeiros, órgão que certifi ca 
ou inspeciona a empresa que executa, que também tem 
que ser registrada no Corpo de Bombeiros. E quando 
pega fogo quem vai apagar é o Corpo de Bombeiros. 
Onde está a engenharia? Antes de discutir a aprovação 
do projeto, temos que discutir o projeto. O Clube já 
tentou algumas vezes em reunião com os bombeiros, 
que fosse feita a revisão técnica do Código Contra 
Incêndio e Pânico, porque não posso fazer um projeto, 
num órgão militar, que depois vai fi scalizar, liberar e 
certifi car as empresas que vão fazer essas auditorias, 
que é o que acontece hoje. O Clube de Engenharia 

tem profi ssionais em condições de coordenar a revisão 
do projeto de prevenção contra incêndio e pânico, 
e oferecer ao Governador, que assina o projeto de 
prevenção e combate à incêndio do Rio de Janeiro

Francis Bogossian: Ainda essa semana, em agenda  
com o governador, informarei que o Clube se coloca à 
disposição para capitanear e subsidiar tecnicamente o 
processo de revisão do Decreto 897/76, Código Contra 
Incêndio e Pânico, que ele, o Governador, vai assinar. 
Que o clube se propõe a ser o fórum de debate para 
a revisão do Código. Que o clube oferece espaço e 
profi ssionais para tal fi m; e, fi nalmente, que em nome 
do Governo do Estado o Clube pode ser o responsável 
por convocar os órgãos interessados na revisão desse 
código, entre eles, a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), o Corpo de Bombeiros, o Crea-RJ 
e o Ministério Público. Não tenho dúvida de que as 
propostas defendidas aqui apontam caminhos muito 
importantes para avançar na prevenção efetiva de 
tragédias no Rio de Janeiro. Vamos lutar, em parceria 
com outras instituições, por uma política de prevenção 
e pelos caminhos aqui propostos.

Manoel Lapa, Conselheiro Vitalício, Subchefe da Divisão Técnica de Estruturas (DES): questão 
política provoca grave distorção institucional.

Jaques Sherique, Diretor, Secretário da Divisão Técnica de Engenharia de Segurança (DSG) 
e Vice-Presidente do Crea-RJ:  é necessária a revisão do Código contra Incêndio e Pânico.

O presidente Francis Bogossian informa ao governador Sérgio Cabral que o Clube de Engenharia 
está à disposição para capitanear e subsidiar tecnicamente o processo de revisão do decreto 897/76, 

Código Contra Incêndio e Pânico, passo fundamental para evitar acidentes e novas tragédias.
 Entre outros encaminhamentos, o clube se propõe a ser o fórum de debate para a revisão do Código; 

oferece espaço e profi ssionais para tal fi m e, em nome do Governo do Estado, o Clube pode ser o 
responsável por convocar os órgãos interessados na revisão desse código, entre eles, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o Corpo de Bombeiros, o Crea-RJ e o Ministério Público. 
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PATRIMÔNIO

História desrespeitada e soterrada
Transformada em canteiro de obras, o Rio de Janeiro reage para não perder sua 

memória e procura formas de unir a cidade do passado, sede de um império e coração 
do Brasil, à cidade modelo de sustentabilidade e desenvolvimento do futuro

Organizações sociais e associações de moradores  en-
tram em rotas de colisão com as obras que, cidade afora 
,tomam conta de ruas e bairros do Rio de Janeiro. São 
muitos os exemplos. O mais recente é de um prédio an-
tigo que, segundo autoridades, “nem preservado era”, 
mas mesmo assim trouxe à tona acirrado debate, de 
projeção nacional, sobre a preservação do patrimônio 
histórico da cidade. 

O prédio do antigo Museu do Índio – uma construção 
do início do século XIX - e atual lar da Aldeia Mara-
canã está ligado às tradições e etnias indígenas desde 
1865, quando o duque de Saxe, genro de Dom Pedro 
II, doou o imóvel para a realização de estudos sobre a 
cultura indígena. Em 1910, o Marechal Rondon ins-
talou no casarão o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), 
predecessor da Funai. O espaço abrigou Museu do Ín-
dio de 1953 até 1977, ano em que o prédio seria demo-
lido para a passagem do metrô. A estação não foi cons-
truída e o prédio, em 2006, foi ocupado pelos índios.

A manutenção do prédio estava nos planos urbanís-
ticos para a área até julho de 2012. Comprado pelo 
Governo do Rio por R$ 60 milhões, o imóvel se-
ria demolido para a construção de um estaciona-
mento. Após protestos, diversos pareceres técnicos 
e estudos contrários à demolição, realizados entre 
2006 e 2012 pelo Conselho Municipal de Proteção 
do Patrimônio, o governo decidiu  manter o prédio. 

Passado enterrado

Enquanto o prédio do Museu do Índio está momenta-
neamente salvo, a Escola Municipal Freidenreich – escola 
modelo considerada a quarta melhor no Rio –, o parque 
aquático Julio Delamare e o estádio de atletismo Célio 
de Barros continuam nos planos de demolição da prefei-
tura para a construção do entorno do novo Maracanã. 
O descuido com o patrimônio histórico da única ci-

dade das Américas que foi sede de um império euro-
peu vem sendo tratado pelo Clube de Engenharia em 
debates e visitas técnicas. No dia 22 de dezembro, a 
mesa redonda “Uso e Ocupação do Subsolo”, realiza-
da pelas divisões técnicas de Urbanismo (DUR) e Re-
cursos Naturais Renováveis (DRNR), teve como pon-
to central a relação entre os sítios arqueológicos e as 
escavações realizadas durante as obras de revitalização 
da cidade e instalação e manutenção de tubulações.

A enormidade do número de edifi cações tombadas e 
sítios arqueológicos no Rio de Janeiro tornam o traba-
lho complicado. As obras do projeto Porto Maravilha, 
que vai revitalizar a zona portuária da cidade lida com 
cerca de 76 bens tombados em sua área de infl uência. 
Segundo o arqueólogo Claudio Melo, palestrante da 
mesa redonda “Uso e Ocupação do Subsolo”, nas obras 
do porto “a equipe encontrou 120 mil peças, históricas 
com a previsão de 400 mil até o fi nal do projeto”, destaca.

Interesses e exemplos

O uso do subsolo no trabalho cotidiano de empre-
sas fornecedoras de luz, esgoto, água, telefonia e TV 
a cabo também foi debatido. “Elas deveriam ter uma 
proximidade com a arqueologia e com os órgãos li-
cenciadores. Com dutos que provocam valas de até 
três metros de profundidade, qualquer possibilida-
de de preservação de sítios arqueológicos em suas 
áreas de atuação se perde”, destaca o arqueólogo. 

Para o vereador Eliomar Coelho (Psol/RJ), os desti-
nos dos sítios arqueológicos encontrados no subsolo 
da cidade estão nas mãos de “interesses econômicos 
poderosíssimos e as pessoas ainda não notaram o que 
está acontecendo. Nossa história está em situação de 
risco”, denuncia. 

Para impedir que mais um espaço importante da história 
da cidade se perca, dia 25 de janeiro, a divisão técnica 
de Engenharia do Ambiente (DEA) organizou visi-
ta técnica ao Forte Duque de Caxias, em Copacabana.

Segundo Ibá dos Santos, chefe da DEA, as ruínas en-
contradas no terreno do Forte representam, em parte, 
o valor histórico e, por outro lado, o valor fl orestal a 
serem preservados. "Essa fl oresta representou uma tá-
tica militar pioneira, de emboscada, ataque e camu-
fl agem, consideradas modernas em 1725”, declara.

O diretor técnico Abílio Borges, que participou da vi-
sita técnica ao lado do fi lho e conselheiro do Clube, 
Mario Borges, destacou que é missão do Clube preser-
var o que foi construído e que representa a história do 
país. “Nossas autoridades vivem em Paris, porque lá há 
processo de manutenção permanente”. Uiara Martins, 
chefe da DRNR, concorda: “O Clube de Engenharia 
está abrindo essa discussão com a sociedade. Temos 
um perfi l técnico, mas todos podem contribuir para os 
avanços do debate”, conclui.   

Faixa dos índios da Aldeia Maracanã pedem o tombamento do prédio 
do antigo Museu do Índio.
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