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Reconhecendo a urgência de uma reforma profunda no sistema político brasileiro, movimentos sociais de 
todo o país se mobilizam para debater o assunto. Através de comitês populares, a campanha está organizando 
um plebiscito que perguntará aos brasileiros sobre uma constituinte do sistema político. Reunindo aproxima-
damente 50 entidades da sociedade civil, entre elas, o Clube de Engenharia, a campanha organizará votações 
durante o mês de agosto em todo o território nacional.

Um plebiscito para mudar a política

A educação e os 
rumos do Brasil 
no século XXI

Para os responsáveis pelas obras do Olympic Golf Course, o projeto em construção na Barra da Tijuca é um dos 
maiores legados das Olimpíadas de 2016 para a população. Para moradores, Ministério Público e organizações 
como Golfe Para Quem? o cenário é de grandes perdas ambientais e falta de diálogo com a população. Os argu-
mentos para embargar as obras em terreno de mais de um milhão de metros quadrados vão desde laudos ignora-
dos, leis ambientais desrespeitadas e a degradação de um dos últimos mosaicos da restinga na cidade do Rio de 
Janeiro, na Reserva Marapendi, à inexistência de EIA/RIMA e a possibilidade do retorno do Campo de Golfe à 
iniciativa privada após 20 anos. O Ministério Público Estadual apura as denúncias e possíveis irregularidades por 
meio do Inquérito Civil MA 3355. Entre mudanças de gabarito para construção de prédios de luxo e disputas 
pela posse do terreno, as obras estão a todo vapor, enquanto a população local segue exigindo audiência pública 
para debater o tema. Páginas 4 e 5

Entre muitas polêmicas, obras do 
campo de golfe para as Olimpíadas 
continuam em ritmo acelerado

A federalização da educação básica pode ser o ca-
minho para uma verdadeira revolução no sistema 
educacional brasileiro. Esta é, por exemplo, a opi-
nião do senador Cristovam Buarque, para quem 
“sem o envolvimento da União no processo, será 
impossível acabar com as desigualdades do siste-
ma de ensino por todo o país”. Medidas vêm sen-
do tomadas, mas o quadro se mantém grave. Des-
de outubro de 2011, estima-se que o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) tenha criado cerca de 2,5 milhões de 
vagas. Com as matrículas no Ensino Médio estag-
nadas, a procura por formação técnica e pro� ssio-
nalizante cresceu 74,9%, desde 2002, de acordo 
com o Censo Escolar de 2010. Entre as críticas ao 
ensino técnico está a existência de muitos cursos 
populares formando técnicos sem qualquer base 
política e cultural. Páginas 10 e 11
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Movimentos sociais pedem audiência pública para discutir o caso. 

Eleições no Clube: 

27 a 29 de agosto - Págs. 6 e 7
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EDITORIAL 

A reforma das telecomunicações
A Câmara dos Deputados do México acaba de aprovar no último dia 8 de julho, por maioria absoluta, uma 
ampla reforma das leis de telecomunicações no país, que já havia passado pelo Senado, e que visa aumentar a 
competição e dar maiores condições de diversi� cação da comunicação aos seus cidadãos. Como consequência, 
os grupos monopolistas na radiodifusão, Televisa, e nas telecomunicações, América Movil/ Telmex, serão direta-
mente afetados e deverão ter que se reestruturar e se desfazer de ativos, para diminuir seu poder no mercado me-
xicano. Da mesma forma, na Argentina, após uma batalha judicial intensa por cerca de quatro anos, a Suprema 
Corte declarou a constitucionalidade da Lei de Medios, que substituiu todo um conjunto de leis implantadas na 
era da ditadura militar, e vem obrigando o grupo monopolista Clarin a devolver concessões de rádio e televisão. 
Também o Uruguai, Equador e Venezuela tiveram recentemente aprovadas leis semelhantes. 

A preocupação com monopólios e oligopólios em comunicações é particularmente relevante devido à facilidade 
de acesso à audiência e a sua possível manipulação comercial, política e institucional, por fontes de informação 
comprometidas. Praticamente todos os países do mundo, entre eles, EUA, Inglaterra, e Comunidade Européia, 
têm implementado alguma forma de evitar que órgãos de comunicação possam deter poder de mercado signi-
� cativo, para criar a possibilidade de maior diversidade, pluralidade de escolha e paralelamente fomentar a cul-
tura e a produção local. Existem inúmeros exemplos na história recente relacionados ao perigo que representa a 
manipulação midiática. Além disso, a falta de pluralidade inibe os esforços para tornar mais dinâmica e acessível 
a informação ao cidadão, inviabilizando a competição e sua possível consequência na diminuição de preços. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 220, parágrafo 5, diz textualmente: “Os meios de 
comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólios”. Este artigo 
continua até hoje sem uma regulamentação que o torne aplicável na prática, obviamente por pressão daqueles 
interessados na manutenção do status quo. Por ocasião da Conferência Nacional de Comunicações, instituída 
pelo governo em 2009, acreditou-se que as recomendações dali emanadas poderiam signi� car um sopro de 
renovação de nossas leis, mas, mais uma vez, não houve avanço consequente. 

Nossa sociedade já demonstrou maturidade su� ciente ao discutir e aprovar recentemente o Marco Civil da 
Internet, em que todos cederam e ganharam com uma lei moderna, cuja discussão permeou democraticamente 
os diversos segmentos da população e das casas legislativas. Uma retomada do caminho desse debate para as 
telecomunicações parece viável e necessário. Dentro de nossas características e realidades, a busca por universa-
lização de serviços, qualidade, menores tarifas, maior incentivo à industria e maior diversidade de informação é 
uma aspiração legítima da nossa sociedade.

Os exemplos de Argentina e México, que enfrentaram todos os argumentos da imobilidade e partiram para 
uma discussão difícil, mas responsável, sugerem uma re� exão aos futuros governantes em suas plataformas 
para as próximas eleições. As telecomunicações nacionais, que outrora já foram fontes de acertos, atualmente 
se encontram em situação crítica. Sua regulamentação é atrasada, a indústria e a pesquisa e desenvolvimento 
encolheram, os serviços têm qualidade sofrível, as tarifas são altas e a balança comercial do setor é negativa.  
Portanto, toda uma série de iniciativas na linha da modernização do ambiente do setor se faz necessária e os 
candidatos serão instados a se pronunciar a respeito. O Clube de Engenharia, como entidade da sociedade civil, 
apoia a abertura de discussão que proponha medidas que venham alavancar o desenvolvimento do setor e dar 
melhores condições de bem-estar e informação ao cidadão.

A Diretoria
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Em carta enviada aos candidatos à presidência da Repú-
blica, no mês de junho, o Clube de Engenharia destaca 
a importância da reforma política na vida nacional. “A 
Constituição de 1988 fala da construção de uma socie-
dade livre e justa em garantir o desenvolvimento nacio-
nal, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais”, a� rma o documento. 
O caminho constitucional é buscar o bem de todos, sem 
quaisquer formas de discriminação. E, como, ainda se-
gundo a constituição, todo poder emana do povo e em 
seu nome será exercido, vale lembrar que o povo exerce 
o seu poder através de representantes por ele eleitos.

Parece simples assim, mas, na prática, o quadro é bem 
mais complexo. “Temos um sistema eleitoral que dilui 
as propostas para a sociedade, amalgamando os par-
tidos e mascarando as ideologias. A população vota e 
consegue ter sua vontade con� rmada quando o faz para 
as eleições dos executivos, mas para senadores e nas 
proporcionais aquela vontade se dilui. Vota num can-
didato e o eleito é outro pelas coligações e coe� cientes 
eleitorais”, esclarece o documento aos presidenciáveis 
assinado pelo Clube de Engenharia. Os números con-
� rmam: no Senado, hoje, 40% dos mandatos são exer-
cidos por suplentes que não receberam um voto sequer. 
O resultado é dramático: impera a falta de compromis-
so com as propostas antes apresentadas aos eleitores e 
ações parlamentares tendem a virar mercadorias.

Grande parte da sociedade brasileira quer mudança. 
Trata-se de uma exigência política do país que reage aos 
vícios eleitorais de campanhas milionárias sem qualquer 
controle das ações de seus representantes eleitos. São ci-
dadãos que não aceitam mais as candidaturas de políti-
cos comprovadamente avessos à ética e sem compromis-
sos com projetos que, de fato, bene� ciem a população. 

Pressão social
Muitas são as instituições que levantam essa bandeira, 
entre elas, o Clube de Engenharia e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil(OAB). Para reivindicar mudanças e 
a� rmar propostas, em novembro de 2013, em Brasília,  

foi promovido um ato público em defesa da Reforma 
Política Democrática e Eleições Limpas. O objetivo era 
mobilizar a sociedade em favor de um Projeto de Lei de 
iniciativa popular, realizado pela “Coalizão Democrá-
tica pela Reforma Política e Eleições Limpas”, coorde-
nada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Movimento de Combate à Corrupção Eleito-
ral (MCCE) e Plataforma dos movimentos sociais pela 
reforma do sistema político, contando ainda com o 
apoio de aproximadamente 50 entidades da sociedade 
civil, entre elas, o Clube de Engenharia.

A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou, em agos-
to de 2013, propostas para a reforma política. A OAB 
entregou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputados, um projeto de iniciativa po-
pular com diversas propostas para a reforma. Até hoje, 
nada foi feito. Enquanto isso, movimentos populares 
levantaram a bandeira: “a forma para obter democracia 
é através de um plebiscito popular” e se organizaram.  
A pergunta que fazem ao país é: você é a favor de uma 
constituinte exclusiva e soberana do sistema político? A 
votação vai acontecer na Semana da Pátria, de 1 a 7 
de setembro de 2014. Qualquer pessoa ou grupo pode 
organizar um local de votação com o uso de uma urna. 

Democracia direta
O plebiscito é um instrumento da democracia direta 
em que o povo pode participar e aprovar, ou não, as 
decisões governamentais. Muito embora leis brasileiras 
permitam que somente o Congresso Nacional possibi-
lite a abertura de um plebiscito, desde o início da déca-
da de 2000 os movimentos sociais do país passaram a 
organizar Plebiscitos Populares. Sobre diferentes temas, 
qualquer pessoa, independentemente da raça, idade, 
sexo ou religião pode organizar grupos para dialogar 
sobre questões de interesse coletivo e, neste contexto, 
coletar votos. 

Em documento de mobilização, a população � ca saben-
do que “a Constituição de 1988 surgiu a partir de um 

amplo movimento progressista, num momento de rede-
mocratização do país. Hoje, um dos maiores problemas 
do Brasil é a mercantilização da política”. E é chamado 
a participar: “precisamos aprofundar os alicerces da de-
mocracia brasileira. Isso signi� ca pensar sobre o Esta-
do que queremos: o Estado público e democratizado 
com exercício pleno de cidadania pela transformação 
da sociedade. A reforma do sistema político atravessa os 
muros do Congresso e da vida partidária, tendo como 
protagonista central a soberania popular”.

Hoje, dos 513 deputados federais, 369 estão entre os 
candidatos que mais gastaram nas campanhas. Em mé-
dia, os eleitos gastaram 12 vezes mais do que os que não 
se elegeram. O plebiscito vem em defesa do � nancia-
mento público de campanha para garantir igualdade de 
disputa entre os candidatos, lembrando que “o � nan-
ciamento privado é cobrado do deputado no plenário, 
que irá agir de acordo com interesses".

REFORMA POLÍTICA

Plebiscito é a nova bandeira 
para mudanças estruturais

Diante da urgência de uma Reforma Política, os movimentos sociais mobilizam todo o território nacional 
em torno de um plebiscito popular e perguntam: você é a favor de uma constituinte do sistema político?

Como participar?
Quem quiser participar da campanha pode se juntar 
aos Comitês Populares, que são grupos responsáveis 
por administrar as atividades relativas ao Plebiscito. 
Durante o mês de agosto, acontecerá o processo de 
votação do Plebiscito Popular. Conheça os comitês 
no Rio de Janeiro:
Comitê Local Zona Oeste: Subsede do Sindicato 
dos Bancários do Rio de Janeiro | R. Viúva Dantas, 
659 - Campo Grande.
Comitê Local Sindical: Sindicato dos Bancários do 
Rio de Janeiro | Av. Presidente Vargas, 502, 16º an-
dar - Centro 
Comitê Estadual: Sindicato dos Engenheiros do Es-
tado do Rio de Janeiro (Senge-RJ) | Av Rio Branco, 
277, 17º andar, sala 1707 - Centro
Comitê Local Cúpula dos Povos: Rua Teotônio Re-
gadas 26/403 - Lapa 
Mais informações: www.plebiscitoconstituinte.org.br
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MEGAEVENTOS

Com o � nal da Copa do Mundo, as experiências adqui-
ridas com as muitas obras públicas que transformaram 
as cidades-sede dão novo fôlego aos debates sobre os 
Jogos Olímpicos do Rio 2016. Em 2009, quando o Rio 
de Janeiro venceu a disputa pela sede dos Jogos, os res-
ponsáveis pelos equipamentos esportivos já instalados 
na cidade comemoraram. Prontos para receber os jogos, 
esses espaços precisariam de obras para se adequar ao 
padrão olímpico e teriam esses novos padrões como im-
portante legado ao esporte amador e pro� ssional. O Ita-
nhangá Golf Club, que recebe esportistas desde 1933, 
é um desses espaços. O clube, localizado na entrada da 
Barra da Tijuca via Alto da Boa Vista, se � rmou como 
tradicional espaço para o golfe e o polo na cidade.

Embora os campos do Itanhangá contassem com a in-
fraestrutura necessária para receber as competições de 
golfe, em julho de 2011 a prefeitura decidiu construir 
um novo campo. Em terreno de mais de um milhão 
de metros quadrados, situado na Reserva Marapendi, 
Barra da Tijuca, o local abarca também uma área de 
vegetação da Mata Atlântica. No início de 2012, o Co-
mitê Organizador dos Jogos Olímpicos 2016 anunciou 
o escritório americano Hanse Golf Course Design, da 
Pensilvânia, como vencedor do concurso para a cons-
trução do campo.

O terreno
Em dezembro de 2012, em seção extraordinária, a Câ-
mara dos Vereadores do Rio de Janeiro votou e apro-
vou o PLC 113/2012, que propunha a desapropriação 
de parte da Área de Proteção Ambiental de Marapendi 
para a construção do novo campo. O Comitê Olímpi-
co, através da página o� cial dos jogos, Paulo Goulart, 
diretor executivo da Tenedo, empresa responsável pelo 
investimento e desenvolvimento do projeto, declarou 

que “os campos (do Itanhangá) não têm a qualidade 
técnica necessária para competições deste porte. Além 
disso, não contam com o espaço necessário para o 
overlay e construções temporárias não comportariam 
o � uxo de pessoas, tráfego, sistema de segurança e 
a� ns. Por � m, não deixariam nenhum legado para a 
cidade, pois são privados, além de não haver a possi-
bilidade de serem fechados aos sócios por dois ou três 
anos para as obras”. 

Entretanto, os opositores ao projeto contestam a ver-
são o� cial, alegando que o Itanhangá Golf Club teria 
condições de sediar o evento. Em resposta a documen-
to o� cial encaminhado pelo vereador Carlo Caiado 
(DEM), o então presidente do Itanhangá Golf Club, 
Alberto Fajerman, esclarece que não houve consulta so-
bre a possibilidade do espaço sediar as competições do 
golfe nas Olimpíadas. Alberto Fajerman destaca que o 
clube tem as condições de atender exigências estrutu-
rais necessárias e aceitaria ser a sede do Golfe em 2016 
caso fosse convidado. O documento declara, ainda, que 
o Itanhangá estaria disposto a se adaptar ou fazer inter-
venções para adequação aos padrões olímpicos.

Segundo a professora e membro do Coletivo Golfe Para 
Quem?, Mariana Bruce, antes mesmo de anunciarem 
que o Rio de Janeiro sediaria as Olimpíadas o condo-
mínio RiservaUno já pretendia construir um campo de 
golfe no local, que é um mosaico de diferentes tipos 
de propriedades e proprietários. “São áreas públicas e 
privadas, com processos de longa data de reivindica-
ção de propriedade. A Elmway Participações reivindica 
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a propriedade 
do terreno desde 2009 e já chegou a vencer a disputa, 
mas a prefeitura continua negociando com o empre-
sário Pasquale Mauro”, a� rmou Mariana.Em 2011, o 
terreno foi alvo de Comissão Parlamentar de Inquéri-

to (CPI) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) e contou, inclusive, com pedidos de quebra de 
sigilos � scal e bancário de Pasquale Mauro.

De acordo com a prefeitura, as obras orçadas em R$ 60 
milhões serão pagas pela iniciativa privada. Por meio de 
um acordo a empresa Fiori Empreendimentos Imobiliá-
rios construirá o Campo Olímpico de Golfe em troca 
da mudança de normas de construção no terreno pró-
ximo ao campo, em frente à Avenida das Américas. O 
gabarito atual, com limite de oito andares por prédio, 
será ampliado para 22 andares. Serão construídos 23 
prédios no local. O então secretário municipal de ur-
banismo, Sérgio Dias, declarou que as mudanças nas 
regras incentivariam a construção de prédios mais altos 
e estreitos. “É melhor tanto do ponto de vista paisa-
gístico quanto para o empreendedor, já que os aparta-
mentos em andares mais altos são mais caros. É bom 
para os dois lados", explicou Sérgio Dias. No entanto, 
para Mariana Bruce, o acordo só favorece a especulação 
imobiliária. “Estima-se que os empreendimentos gera-
rão lucros de 300 milhões, a obra foi orçada em R$ 
60 milhões. O lucro é desproporcional diante de um 
impacto ambiental tão intenso, resultado do aumento 
de gabarito dos prédios que serão construídos pelo su-
posto proprietário do terreno”, protestou.

Meio ambiente
A Licença Ambiental de Instalação foi concedida pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) e as 
obras tiveram início em abril de 2013, mas biólogos 
da própria prefeitura questionam o projeto. Há cerca 
de dois meses, Jorge Antônio Pontes, professor e bió-
logo da SMAC, declarou à imprensa que a prefeitura 
desconsiderou os laudos contrários à obra, incluindo o 
dele, ignorando leis ambientais do país e ocasionando 

Dois anos após o anúncio da prefeitura sobre a 
construção do novo Campo de Golfe para atender 

à demanda olímpica, questões continuam sem 
respostas enquanto avançam as obras

Com quantos buracos se 
faz uma Olimpíada?
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a perda irreparável de parte do parque do Marapendi. 
O Ministério Público Estadual vem acompanhando a 
questão por meio do Inquérito Civil MA 3355, que 
apura as irregularidades. Em outubro de 2013, um 
parecer do Grupo de Apoio Técnico Especializado do 
Ministério Público (GATE) concluiu que o projeto de-
gradava um dos últimos mosaicos da restinga na cidade 
do Rio de Janeiro, apontando, ainda, a inexistência de 
estudo e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA).

Uma representação judicial foi impetrada pelo Comitê 
Popular da Copa e das Olimpíadas e o Coletivo Golfe 
para Quem?, em junho de 2013, solicitando o embar-
go da obra sob a alegação da falta do EIA/RIMA. O 
documento apresentado contém, em 14 páginas, in-
formações coletadas na imprensa, no Diário O� cial do 
Município, em visitas de campo ao próprio local do 
empreendimento e na leitura do processo que trata do 
Licenciamento Ambiental da obra. Em 30 de maio, o 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
expediu recomendação à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMAC) e à empresa Fiori Empreendimen-
tos Imobiliários pedindo a suspensão da Licença Am-
biental e paralisação das obras do campo de golfe. 

No documento, o MP a� rma que “a área de implan-
tação do Campo de Golfe é composta de formações 
de restinga, manguezal e brejo, integrantes do Bioma 
Mata Atlântica e submetida à proteção legal especial” 
e aponta 29 considerações que justi� cam a recomen-
dação de suspensão das obras, entre elas as leis munici-
pais, estaduais e federais, leis complementares, jurispru-
dências e determinações desrespeitadas pelo projeto.

O Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambien-
te (GAEMA) do MP determinou que o projeto deve 

se adequar à legislação ambiental antes de prosseguir. 
De acordo com o grupo, o projeto fere a Lei da Mata 
Atlântica, o Código Florestal, a Constituição Estadual e 
a regulamentação da Unidade de Conservação da Área 
de Proteção Ambiental Marapendi. Foram estipulados 
dez dias para manifestação e envio de documentos exi-
gidos. Apesar da recomendação do MP, as obras seguem 
a pleno vapor. No último dia 20 de maio, teve início o 
plantio de grama do campo, considerado como a eta-
pa � nal do projeto. Segundo Mariana Bruce, a área se 
encontrava em regeneração média e profunda, com sin-
tomas evidentes de que o próprio ecossistema estava se 
regenerando. “Apesar da política de ‘fato consumado’, 
insistimos junto ao MP para que as obras sejam embar-
gadas imediatamente em função de todas as denúncias 
apresentadas”, a� rmou.

Legado olímpico
A página o� cial das Olimpíadas de 2016 (www.
rio2016.com) considera a obra como um dos maiores 
legados para a população. De acordo com as informa-
ções publicadas, após os jogos, o Olympic Golf Course 
será aberto ao público em geral. O site destaca que a en-
trada não será vinculada a um título de sócio, que qual-
quer pessoa poderá comprar um Green Fee, um ingresso 
para iniciar a partida, e alugar bolas e tacos disponíveis. 
A iniciativa é parecida com a do Parque dos Atletas, 
inicialmente construído para o Rock in Rio, hoje aberto 
para que a população local pratique esportes. No en-
tanto, setores da sociedade e do próprio poder público 
questionam a a� rmação. Para Mariana Bruce, o campo 
de golfe, na verdade, vai ter como público os moradores 
dos condomínios. “É claro que formalmente ele poderá 
ser de acesso a outras pessoas, mas já temos um campo 

de golfe, será que é isso que a população precisa como 
legado?”, questiona. Ainda segundo a página, após os 
Jogos Olímpicos, o campo será operado como uma ins-
talação pública “com o objetivo principal de promover 
o esporte no Brasil e na América do Sul, sendo um dos 
principais legados dos Jogos Olímpicos para o desen-
volvimento do esporte no país”.

De acordo com a lei aprovada pelos vereadores, o campo 
seria público por apenas 25 anos, voltando para a inicia-
tiva privada depois disso. Em entrevista ao O Globo na 
ocasião da aprovação da lei que viabilizou a construção 
do Campo Olímpico, a vereadora Andrea Govea Vieira 
declarou que “o que a casa acabou aprovando para a área 
do golfe é um absurdo. O campo de golfe será público 
por 25 anos. E depois a área volta para o grupo con-
trolado pelo empresário. Sem contar os lucros com as 
alterações nos parâmetros urbanísticos”. 

A história teve novo capítulo em 20 de fevereiro de 
2013, quando o prefeito Eduardo Paes publicou no 
Diário O� cial o Decreto 3695, cujo texto determina “a 
destinação e manutenção do Campo de Golfe Olímpi-
co da Cidade do Rio de Janeiro, após a realização dos 
Jogos Olímpicos de 2016, diretamente pelo Municí-
pio ou por associação instituída para esse � m, para a 
prática desportiva de golfe, como um campo público, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por igual pe-
ríodo, contados do encerramento dos Jogos, garantin-
do, dentro do referido prazo, o livre acesso ao público, 
gratuitamente ou mediante pagamento de valor para o 
uso do campo". Na prática, o decreto determinou que 
o caráter público do campo de golfe, que seria inicial-
mente de 25 anos, passou a ser de apenas uma década 
e a cobrança de valores para a entrada do público se 
tornou viável para a prática do esporte.

O plantio do gramado é considerado fase � nal do processo de construção do campo. Foto: Rio 2016/Alex Ferro

Convênios com outras instituições: 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 • 
Faculdade Cândido Mendes (UCAM) • Pousada Vale Verde de Teresópolis Ltda • Elza Lentes de Contato • Ótica 
Cristã Nissi • Ótica Maison de Vue • Ótica Anjos dos Olhos • Fonoclínica Produtos Médicos Ltda. • Clínica 
Odontológica New Quality • Kerala Clínica de Terapias Alternativas e Reabilitação Física • Associação Brasileira 
Bene� cente de Reabilitação (ABBR) • Universo Physio Pilates • Estética de A a Z • DC Grill Churrascaria • 
Restaurante Zanzariba • Cra�  Park S/C Ltda. • Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina • 
FISK idiomas • CCAA • Silvestre Saúde • Instituto Brasileiro de Educação Continuada Ltda (Inbec) 

Descontos para sócios em cursos da ABCE
Os associados do Clube de Engenharia agora poderão contar com descontos 
em cursos, palestras e seminários promovidos pela Associação Brasileira 
de Consultores de Engenharia (ABCE). Em convênio � rmado em junho 
deste ano, a ABCE oferecerá aos associados do Clube e seus dependentes 
descontos de 10% do valor praticado para os associados da ABCE. Além 
disso, a cada quatro sócios do Clube inscritos num mesmo evento, um deles 
será sorteado para receber uma bolsa integral.





APOIOS: Raymundo de Oliveira, Renato de Almeida, Hidelbrando de Góes, Heloi Moreira, Paulo César Brandão, Bernardo Griner, 
Gilberto Paixão, Nelson Portugal

ELEIÇÕES PARA O TERÇO DO CONSELHO DIRETOR – 2014
PARA FORTALECER O CLUBE E CONSOLIDAR UMA TRAJETÓRIA DE CONQUISTAS DA ENGENHARIA

Apresentamos a seguir os nossos candidatos:
Alcides Lyra Lopes

Eng. Civil UFRJ/1968. Geren-
-te de Recursos Hídricos da Ele-
-trobras. Consultor do ONS. 
Ex-Conselheiro e diretor cul-
tural do Clube de Engenharia..

Antero Parahyba

Eng. Civil UFF/1973, 
Consultor de Engenharia 
Legal relacionada a danos 
nas construções, Conse-
lheiro do Clube, Presiden-
te do Conselho Diretor do 
IEL / IBAPE-RJ.

Bruno Contarini

Eng. Civil ENE/1956 – 
Responsável pela cons-
trução da Ponte Rio-Ni-
terói. Projetista de obras 
de Oscar Niemeyer. 
Ex-Conselheiro do Clu-
be de Engenharia.

Carlos Santa Rosa

Engenheiro Eletricista 
UFF/1961. Engenhei-
ro da PETROBRAS 
por mais de 30 anos. 
Ex-conselheiro.

Ceres Santa Rosa 

Engenheira Eletricista 
UFF/1992. Atualmen-
te trabalhando na CE-
DAE Gerência Regio-
nal do Centro do Rio 
de Janeiro.

Cesar Duarte Pereira

Engenheiro Mecânico 
ENE/1965. Atual em-
presário do setor metal 
mecânico. Gerenciou 
a construção do Casco 
da P-51 na NUCLEP. 
Ex-Conselheiro.

Cristina Junger

Arquiteta UFRJ/1982. 
professora substituta de 
Tecnologia da Constru-
ção FAU-UFRJ, Conse-
lheira do CREA-RJ por 
dois mandatos

Fernando Tourinho

Eng. Eletricista UFRJ/1971.
Consultor Internacional Ener-
gia. Conselheiro da FIRJAN. 
Conselheiro da ACRJ. Con-
selheiro do Clube e da ABEE.

Fernando Peregrino

Doutor Eng. de Produ-
ção pela COPPE/UFRJ, 
Ex-Secretário de Estado 
de Ciência e Tecnologia, 
Ex-Presidente da FAPERJ.

Sérgio Niskier

Eng Civil UFF/1973, Eng. 
de Segurança PUC-RJ/1980. 
Diretor da Niskier Cons-
trutora. Professor da FGV. 
Ex-Conselheiro do Clube.

Pedro da Cunha

Eng. Civil ENE/1953. Ge-
rente nas áreas de Inspeção 
de Equipamentos, Seguran-
ça Industrial, e Organização 
e Métodos e Informática.

Paulo Cesar Gomes

Eng. Civil UERJ/1970.
Presidente da AGEF. Cons-
trutora Teorema. Diretor 
do Colégio Santa Mônica.

Márcia Antônio da Silva

Eng. Eletricista UFF/1988. Asses-
soria técnica Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, SMAC – 
2009/2011

Leon Clement 

Eng. Civil ENE/1961 Ativista 
do Clube desde 1962: diretor 
cultural, chefe DTE ś, conse-
lheiro, coordenador do Con-
gresso de Meio Ambiente. 

Mirian Rocha Pitta 

Eng. Eletrônica FRJ/1969. 
Trabalhou na Standard 
Elétric e na IBM.

Eduardo König 

Eng. Civil Souza Mar-
ques/1973. Presidente da 
SEAERJ por 3 mandatos. 
Conselheiro do Clube de 
Engenharia.

Luiz Antonio Martins 

Eng. de Telecomuni-
cações PUC-RJ/1970, 
Ex-Conselheiro do Clu-
be de Engenharia.

Sérgio Quintella

Eng. Civil/1962. Con-
selheiro e diretor do IEL 
Conselheiro do CREA e 
do Clube de Engenharia.

Paulo Mills Milman 

Eng. de Forti� cação e Cons-
trução – IME/1992. Enge-
nharia Sanitária e Ambien-
tal – ENSP/FIOCRUZ 
– 2010. Consultor de infra-
estrutura hospitalar.

Propomos uma renovação do Conselho Diretor com a implantação de recursos 
tecnológicos que possibilitem a interação em tempo real com os conselheiros e 
sócios. A atuação de nosso CD pode ser muito mais efetiva se os conselheiros 
acompanharem as reuniões diretamente de seus escritórios, interagindo via 
internet, tendo acesso aos debates e decisões. Além da questão tecnológica 
tem se observado nos últimos anos que a atuação do Conselho Diretor tem 
sido burocrática, com discussões prolongadas, evitando o contraditório em 

detrimento dos interesses dos sócios.

PARTICIPE DA MUDANÇA DO CONSELHO DIRETOR DO CLUBE DE ENGENHARIA

CONHEÇA MAIS O NOSSO PROGRAMA VISITANDO O SITE
eleicao2014.chapaclubedeengenharia.inf.br

VOTE NA
 CHAPA

CLUBE DE 
ENGENHARIA

Francisco Petruccelli 

Eng. Eletrônico, UFRJ 
1971. Fundador da SOFT 
CONSULTORIA. Espe-
cialista em Engenharia de 
Sistemas e Computação. 
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Obs: Estatuto
Art. 50 – Quórum – 10% (dez por cento de Associados efetivos quites e efetivos remidos quites em 31 de julho do ano em que a eleição se realiza.
Art. 51 – Candidatos – Associados efetivos quites, que tenham tido a admissão aprovada pelo menos 1 (um) ano antes da data da Assembleia de eleição. 
– até 26/08/2013. Matrícula 36.739
Eleitores – Associados que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da data da realização da referida Assembleia. – até 
28/04/2014 – Matrícula 37.129 (*)
(*) Obs. Só poderemos fornecer a matricula após a reunião em que este calendário será aprovado devido a esta ser a última que contará o período 
necessário conforme de� nido no Regimento Interno.

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DO TERÇO DO CONSELHO DIRETOR - TRIÊNIO 2014/2017

MÊS DIA HORA ASSUNTO

AGOSTO 25 - (2ª feira) 18h Recebimento dos votos enviados aos associados residentes fora do Grande Rio e nos Estados. (Art. VII-30 do Reg. Interno)
Encerramento do Mapa de votação por correspondência (Art. VII-31 do Reg. Interno)

27 - (4ª feira) 12h Abertura da Assembleia Geral Ordinária

27 - (4ª feira) 12h Início do 1º dia de votação

27 - (4ª feira) 20h Término do 1º dia de votação

28 - (5ª feira) 12h Início do 2º dia de votação

28 - (5ª feira) 20h Término do 2º dia de votação

29 - (6ª feira) 12h Início do 3º dia de votação

29 - (6ª feira) 20h Término do 3º dia de votação

29 - (6ª feira) 20h30min Início da apuração

SETEMBRO 08 - (2ª feira) 18h Assembleia Geral Solene para posse dos eleitos para o Terço do Conselho Diretor.

Carta Aberta de apoio à Política Nacional de 
Participação Social - DECRETO N° 8.243/2014

Exma. Sra. Presidente da República Dilma Rousse� 
Nos seus 134 anos de existência o Clube de Engenharia apresentou diversas propostas para o de-
senvolvimento nacional, a indústria nacional e o desenvolvimento tecnológico brasileiro. A nossa 
tradição de lutar pelo interesse nacional nos credencia a apoiar a manutenção do Decreto No 
8.243/2014.
A instituição da Política Nacional de Participação Social – PNPS, através do Decreto No 8.243/2014, 
atendeu a um pleito antigo das entidades sociais que lutam por um BRASIL MELHOR. O Clube de 
Engenharia acredita que a democracia deve ser baseada na transparência e no diálogo, e que o governo 
federal deve defender os interesses de todo o povo brasileiro. 
A participação social como método de governo possibilitará que as etapas dos ciclos de planejamen-
to e implantação dos projetos, e políticas públicas do Governo Federal, sejam otimizadas e melhor 
quali� cadas, assegurando o cumprimento dos respectivos cronogramas e orçamentos. 
O Clube de Engenharia defende a implantação urgente do Decreto No 8.243/2013 com a criação 
do Conselho de Políticas Públicas, contendo representantes da sociedade civil. Assim, será possível 
que as Comissões de Políticas Públicas Temáticas Especí� cas tratem dos assuntos relevantes ao de-
senvolvimento tecnológico e social soberano, do Brasil.
Um governo democrático deve ouvir todas as áreas afetadas por suas políticas públicas antes de 
agir. Desse modo, o Clube de Engenharia além de apoiar o Decreto No 8.243/2013, que institui 
a Participação da Sociedade Civil nas decisões do governo, por acreditar que se trata de um marco 
na história democrática brasileira, oferece todo seu embasado conhecimento para participar como 
membro centenário da sociedade civil, nas áreas para as quais for convidado a colaborar.

CLUBE DE ENGENHARIA
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INSTITUCIONAL

Almoço dos aniversariantes

“Somos todos iguais: negros, brancos ou mestiços, e 
merecemos assim, o mesmo respeito e reconhecimento 
pelas nossas dívidas ou pelos nossos méritos”, declarou o 
presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, 
em seu discurso durante a cerimônia de entrega do Tro-
féu Dia de Mandela. O Troféu premiou, no último dia 
18 de julho, as 25 personalidades com fundamental im-
portância em ações sociais e de igualdade racial. O even-
to, promovido pelo Instituto de Cultura e Consciência 
Negra Nelson Mandela (ICCNNM), que trabalha há 19 
anos com a inclusão de presos e o retorno de ex-presos 
ao convívio social e, assim como a Fundação Malcom X, 
uma das únicas no mundo criada dentro de uma unida-
de prisional. Celebrado no 25º andar do Clube, o en-
contro teve entre os homenageados o presidente Francis 
Bogossian e se encerrou com um coquetel que alegrou 
os homenageados e convidados que prestigiaram a noite. 

O tradicional almoço em homenagem aos aniversariantes do mês de julho 
aconteceu em ritmo de eleições. Além dos homenageados, estiveram presentes 
candidatos e apoiadores das chapas concorrentes ao terço do Conselho 
Diretor para o triênio 2014-2017. Na ocasião, as chapas apresentaram seus 
programas. Na foto (esquerda), o presidente Francis Bogossian, o presidente 
do CREA-RJ, Agostinho Guerreiro, e os aniversariantes do mês: Vagner 
Silva Oliveira, Francisco Jadson Miranda Viana, Estellito Rangel Junior, 
Armando Meton de Alencar Fialho, Agenor Cesar Junqueira Leite, Alvaro 
do Nascimento Soares, Lorena Gonçalves de Oliveira Mello, Wilhelm 
Brada, Maria Torres del Negro Lima, Elizabete Maia, Catarina Luiza de 
Araujo, Marcilio Ferreira dos Santos, Nico Saceanu, Carlos Alberto Gama 
de Miranda, Abram Hersz Nisenbaum, Michel Esses e Antonio Romeu 
Figueiredo. Abaixo, os representantes das chapas concorrentes.

Festa de entrega do Troféu Dia de Mandela 

Francis Bogossian destacou em seu discurso a importân-
cia do ICCNNM para a luta pela igualdade racial e ma-
nifestou a emoção de sediar um evento de importância 
ímpar, como a entrega do Troféu Dia de Mandela. Ele 
registrou ainda as recentes ações do Clube de Engenharia 
que contribuíram para os debates sobre igualdade racial, 
como a comemoração do centenário de Abdias Nasci-
mento e a inauguração do busto dos irmãos abolicio-
nistas André e Antônio Rebouças na zona sul do Rio. 
“Chegará o dia em que a escolha dos homenageados não 
terá que levar em conta as di� culdades que os mesmos 
tiveram por terem enfrentado obstáculos pelo tom de sua 
pele, porque somos todos iguais, perante a lei de Deus e 
a lei dos homens”, enfatizou. 

Após agradecer a homenagem, Francis destacou a � -
gura de José Carlos Brasileiro, presidente do Instituto, 
parabenizando-o pela continuidade das lutas e por re-

presentar a memória de Nelson Mandela. Ele também 
relembrou importantes personalidades que tornaram-
-se símbolo da luta pela igualdade, e que, mesmo tendo 
enfrentado adversidades, contribuíram para o desen-
volvimento de um povo, como Abdias Nascimento e 
Martin Luther King Jr, além dos irmãos engenheiros 
abolicionistas André e Antonio Rebouças. “No Brasil, 
ao longo de 300 anos de escravidão, os negros vive-
ram em condições sub-humanas. Mais de um século 
após a abolição da escravatura ainda convivemos com 
o preconceito, o que é vergonhoso e inaceitável. Desejo 
que o Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson 
Mandela continue lutando pela vitória da Nação Brasi-
leira, contra qualquer tipo de exploração ou preconcei-
to”, declarou o presidente do Clube.

Veja mais informações e fotos do evento no Portal da 
Engenharia: www.clubedeengenharia.org.br

O presidente Francis Bogossian, um dos agraciados com o Troféu, recebeu merecido 
reconhecimento pelas últimas iniciativas do Clube para a promoção da igualdade racial

Membros e apoiadores da chapa Clube de Engenharia Unido Membros e apoiadores da chapa Clube de Engenharia
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Enquanto cresce o debate em torno de um exame de 
ordem para engenheiros, a educação básica � ca em se-
gundo plano. O tema é pauta permanente do senador 
Cristovam Buarque (PDT-DF), que em entrevista ao 
portal de notícias do Senado Federal defendeu, mais 
uma vez, a federalização da educação básica. “É a for-
ma de dar início a uma revolução no sistema educa-
cional brasileiro. Sem o envolvimento da União no 
processo, será impossível acabar com as desigualdades 
do sistema de ensino por todo o país”, a� rmou. A so-
lução apontada por Cristovam para melhorar e igualar 
a qualidade da educação brasileira é tratar a educação 
como uma questão "do Brasil" e não dos municípios e 
estados. A federalização sugerida consiste em criar uma 
carreira nacional do magistério, adotando, por exem-
plo, o que já existe entre professores de escolas técnicas 
e colégios militares. 

Desde outubro de 2011, estima-se que o Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Prona-
tec) tenha criado cerca de 2,5 milhões de vagas. Com as 
matrículas no Ensino Médio estagnadas, a procura por 
formação técnica e pro� ssionalizante cresceu 74,9%, 
desde 2002, de acordo com o Censo Escolar de 2010.

As deficiências da educação no Brasil, a começar pelos primeiros anos do ensino fundamental, são 
muitas. Em todo o país, os alunos sofrem com uma estrutura física e pedagógica ineficientes, com 

reflexos evidentes na vida profissional e na própria cidadania dos brasileiros 

A posição do governo federal é clara: o investimento em 
políticas públicas como Prouni e Pronatec representa 
uma signi� cativa contribuição para a melhoria de vida 
do jovem brasileiro. Nessa perspectiva, a capacitação do 
jovem possibilita sua inserção no mercado de trabalho 
e, com isso, a garantia do pleno emprego, acompanha-
do de um salto na qualidade e acesso ao poder de con-
sumo. Além disso, a criação dessas políticas representa a 
oportunidade destes jovens concretizarem seus desejos 
pro� ssionais. No cenário de um país em desenvolvi-
mento industrial e econômico que prioriza os investi-
mentos em políticas que aumentem a produtividade, o 
ensino técnico é uma demanda na realidade brasileira. 

Formação cidadã
Segundo o professor Gaudêncio Frigotto (UERJ), o 
Brasil vive com uma de� ciência de ensino médio. A 
questão da implementação do ensino técnico é também 
uma questão paradoxal. Ao mesmo tempo em que pro-
move o desenvolvimento econômico do país com a in-
serção de mais jovens trabalhadores capacitados para o 
trabalho técnico e industrial, ocasiona também, de cer-
ta maneira, evasão ao ensino básico, visto que a deman-

da por pro� ssionais do setor industrial é grande. A for-
mação básica, nesse cenário, se desestabiliza. Segundo 
Frigotto, “muitos cursos populares formam centenas de 
técnicos sem formação política e cultural. Não adianta 
apenas saber consertar um microondas ou um celular. 
O pro� ssional precisa saber quais os impactos daquele 
produto na sociedade, como cidadão. Nós temos uma 
dívida enorme com a educação básica de qualidade. A 
base é crucial na formação do jovem como cidadão”. 

A universalização do ensino é fundamental, assim 
como a garantia de qualidade de ensino. Esses são os 
preceitos garantidores da plena participação dos in-
divíduos na vida escolar. A universalização do ensino 
permitiu a democratização do ensino público, que an-
tes era um espaço voltado para uma elite brasileira. A 
educação pública, como instituição no Brasil é recente. 
Entende-se que a escola deve garantir o acesso e a per-
manência da criança e do jovem no universo escolar. 
Sob esse aspecto, a evasão escolar é também uma ques-
tão que resulta em problemas estruturais à dimensão de 
assistência, reconhecimento das diferenças e limitações 
físicas, assim como afeta o desenvolvimento psicológico 
e cultural dessas crianças e jovens. A evasão, portanto, 

Da educação básica à educação técnica: 
os horizontes do ensino no Brasil

EDUCAÇÃO
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como uma frustração do acesso do aluno à escola é re-
sultado da incompatibilidade da criança ou do jovem 
com o ambiente escolar.  

No que diz respeito ao padrão de investimento em edu-
cação, o Brasil ocupava posição inferior aos padrões de 
investimento internacionais, onde o país investia 5% 
do seu PIB (Produto Interno Bruto) em educação, em 
vista do cenário internacional que investe em média 
7%. No entanto, essa realidade mudou. Com a apro-
vação no Congresso Nacional e a sanção do Plano Na-
cional de Educação (PNE) realizada pela presidenta da 
República, Dilma Rousse� , 10% do PIB deve ser dire-
cionado para a educação.

O relator do plano de educação (PNE), deputado Ân-
gelo Vanhoni (PT-PR), em entrevista à Agência Brasil, 
apontou o estabelecimento de metas para a superação 
de problemas na educação brasileira: “Nós sabemos que 
investindo na base do processo educacional garantimos 
a permanência das crianças e damos mais qualidade 
para o sistema educacional brasileiro. Uma aspiração 
antiga da nossa sociedade é que as crianças possam es-
tudar em regime de educação integral, como estudam 
as crianças na Europa, na América do Norte e na Ásia”.

Instituição social
É de se questionar se a qualidade do ensino depende 
apenas do plano do � nanciamento ou é consequência 
também da própria forma de gestão e organização do 
ensino público no Brasil. 

A universidade como instituição social tomou forma 
de organização. Assim, a educação deixou de ser um 
direito e passou a ser um serviço. Um serviço que pode 
também ser privatizado. Dessa maneira, quando a uni-
versidade produz o conhecimento, esse conhecimento 
pode estar a serviço de determinados setores, trabalhan-
do para resolução de devidos problemas e � ns. Nesse 
aspecto, as pesquisas produzidas em universidades 
podem se tornar produtos e atender às demandas de 
mercado. O grande desa� o é o estabelecimento da uni-
versalidade no ensino público, como instituição social.

O governo brasileiro tem investido em � nanciamentos 
privados da educação superior, sobretudo em cursos de 
graduação e agora também de pós-graduação. O � nan-
ciamento é viabilizado pelo Fundo de Financiamento 
Estudandil, o FIES. O projeto ganhou força nas discus-
sões internas do Ministério da Educação, o MEC. O 
projeto de � nanciamento de cursos de pós-gradução é 
novo. Jorge Guimarães, presidente da Coordenação de 
Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior (CAPES), 
informa que o lançamento do programa acontecerá em 
breve, atendendo demandas desse setor e reduzindo 
inadimplências em instituições privadas.

O autor do projeto, Nicholas Daves fez, uma análise 
do universo do � nanciamento público a instituições 
privadas de ensino. Segundo Daves, as escolas privadas 
(sobretudo as IES) se expandiram e se expandem não 
só porque existe uma demanda pelo ensino superior, 
mas também e principalmente, porque os governos não 
atendem toda a demanda por meio das instituições pú-
blicas, desviando-a para as IES privadas. 

O próprio Nicholas Daves esclarece: “O apoio o� cial às 
escolas privadas se concretiza pelo � nanciamento públi-
co direto e indireto a elas, com a isenção de impostos, 
da contribuição previdenciária e do salário-educação, e 
a concessão de subvenções, bolsas de estudo, emprés-
timos subsidiados, crédito educativo, e FIES ao longo 
das últimas décadas. Sem este � nanciamento público 
(que deve totalizar alguns bilhões de reais por ano), as 
escolas privadas certamente não teriam se expandido 
tanto, pois as suas mensalidades teriam que ser muito 
maiores do que são, afastando assim a demanda de es-
tudantes sem condições de pagar. A omissão do Estado 
e o � nanciamento público às escolas privadas têm sido, 
assim, duas das mais importantes medidas de privatiza-
ção da educação, sobretudo do ensino superior”. 

Estratégia de desenvolvimento
“Uma política industrial consistente só tem sentido se 
� zer parte de uma estratégia mais ampla de desenvol-
vimento, ou melhor, de reconstrução de um projeto de 

desenvolvimento para o Brasil, competitivo e inclusivo 
socialmente. Neste quadro, os grandes desa� os estrutu-
rais e estratégicos para continuar a consolidar a política 
industrial como uma política permanente de Estado 
não são poucos e não se resolverão se forem subordi-
nados ao curto-prazismo dos ciclos eleitorais do nosso 
presidencialismo de coalizão”, a� rma em editorial, em 
abril de 2014, a revista Carta Capital.

Nessa perspectiva a política industrial é importante 
para fortalecer a estrutura de produção e se promove 
o crescimento da economia brasileira. Robson Braga 
de Andrade é presidente da Confederação Nacional 
de Indústrias, a CNI. Segundo ele, diante do estabe-
lecimento de uma política industrial é fundamental a 
capacitação dos trabalhadores para acompanhar o cres-
cimento e desenvolvimento dessa esfera. “Sem mão de 
obra quali� cada, capaz de operar máquinas cada vez 
mais so� sticadas, não podemos esperar que os esforços 
de uma política industrial sejam perenizados.”  

O atual presidente da CNI aponta ainda os esforços e 
as limitações do Brasil no que diz respeito à educação 
pro� ssionalizante e reconhece a importância do Senai 
como ensino e� caz na capacitação de mão de obra qua-
li� cada.  “A capacidade de identi� car as reais demandas 
da indústria, em relação à capacitação de recursos hu-
manos, é outra razão para o sucesso do Senai.” 

O conselheiro do Clube de Engenharia e ex-diretor de 
Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme Es-
trella, destaca que, de acordo com pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), há a necessidade de elevar a produti-
vidade do trabalho em 3% ao ano para sustentar um 
crescimento de 4% ao ano. “Isso só será conseguido, 
como fator principal, com cidadãos trabalhadores em 
todos os níveis, melhor educados e melhor formados a 
ponto de concretamente contribuírem para a melhoria 
contínua no desempenho de suas tarefas”, defendeu . O 
conselheiro lembrou, ainda, que “mesmo os mais avan-
çados programas de treinamento e capacitação esbar-
ram na indigência da educação básica e fundamental 
que o cidadão brasileiro médio carrega”.

Em um contexto de mercado cada vez mais globaliza-
do e competitivo, as empresas buscam cada vez mais 
o aperfeiçoamento de técnicas que possam melhorar 
seu desempenho. Um estudo sobre gerenciamento de 
projetos realizado no Brasil em 2007 pelo Project Ma-
nagement Institute (PMI) apontou que entre os maiores 
problemas enfrentados pelas empresas em projetos es-
tão prazo, custo, qualidade e satisfação do cliente. Para 
falar sobre o assunto, a Divisão Técnica de Construção 

Método, planejamento e risco

(DCO) organizou, no dia 11 de junho, o debate “Ge-
renciamento de projetos na construção civil”. 
Especialista na área e autor de diversos livros, Carlos 
Magno foi eleito uma das cinco personalidades brasi-
leiras em 2010 na área de gerenciamento de projetos. 
Magno falou sobre a importância da metodologia no 
gerenciamento de projetos, além de apresentar dados 
sobre o mercado brasileiro e informações sobre diver-
sas áreas empresariais. Magno explicou também a sis-
tematização do gerenciamento de projetos. “É comum 
as pessoas perguntarem sobre os softwares utilizados 

na gestão de projetos, mas o foco não deve ser apenas 
nisso, e sim no processo como um todo, que depende 
também da capacitação de pessoas e da metodologia 
nos processos”, a� rmou.
O planejamento e controle de obras foi o tema central 
da palestra de Maury Melo. Engenheiro civil e espe-
cialista em gerenciamento de projetos, ele é autor de 
quatro livros na área. Luiz Fernando Xavier, consultor 
na área de planejamento para empresas no Brasil e na 
América Latina, abordou os tipos de riscos que podem 
estar contidos em projetos de construção civil.

DCO debate a importância do gerenciamento de projetos na 
construção civil para a engenharia atual

DTEs
em AÇÃO
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CONSTRUÇÃO CIVIL

As formas de resolução de con� itos em contratos e pro-
jetos de obras de grande porte foram temas da palestra 
do economista, professor e diretor-executivo da Câma-
ra de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Julian Magalhães Chacel, no Conselho 
Diretor do dia 30 de junho. Experiente no ramo e es-
pecialista em questões jurídicas no campo da economia 
e engenharia, Chacel falou sobre os casos mais conhe-
cidos de grandes obras que geraram discussões sobre os 
métodos utilizados internacionalmente para a solução 
de controvérsias na área da construção civil. 

Chacel explicou que as formas alternativas utilizadas 
constantemente para resolução de con� itos surgiram a 
partir da constatação de que o Judiciário é lento em 
quase todas as partes do mundo. “Essas formas alter-

nativas são a mediação, a conciliação e arbitragem.  
Mas há uma forma muito especí� ca de resolução 
de con� itos, que é o Comitê de Resolução de Con-
� itos (CRC). Esse comitê trata dos incidentes que 
resultam em controvérsias ao longo dos processos 
da construção civil pesada, sobretudo investimen-
tos de infraestrutura, portos, aeroportos, sistemas 
elétricos e projetos complexos de longo tempo de 
maturação e altos coe� cientes de risco na execu-
ção”, explicou.

O palestrante lembrou que, historicamente, a 
constituição dos CRCs  é uma forma especí� ca de 
dirimir con� itos durante a execução desses gran-
des projetos, e citou como marcos a construção 
do Eisenhower–Johnson Memorial, no Colorado, 
nos Estados Unidos, no início dos anos 1970 e de 
uma hidrelétrica no sudoeste da China. “O comi-
tê é um ente do contrato entre o proprietário da 

obra e o consórcio construtor e tem uma certa analogia 
com a arbitragem, porque é construído, via de regra, 
por três membros: um indicado pelo proprietário, ou-
tro pelo consórcio e as duas partes indicam o presidente 
do comitê”, detalhou. Ainda segundo Chacel, o comitê 
é constituído a partir da previsão dos incidentes que 
possam ocorrer durante o contrato, diferente da arbi-
tragem, que surge quando o con� ito já se instalou.

Como método de solução de con� itos nos quais as 
partes recorrem a terceiros para resolver a questão em 
litígio, a arbitragem é uma prática mais comum nos 
países anglo-saxões. No Brasil, é regulamentada pela 
Lei 9.307/96, a chamada Lei da Arbitragem. Uma das 
consequências do uso desse caminho judicial é o des-
congestionamento do Poder Judiciário, já que na ar-

bitragem impera a vontade das partes envolvidas, que 
é vista de forma autônoma. Ou seja, elas de� nem os 
procedimentos, o prazo � nal, os árbitros avaliadores da 
questão etc. Assim, respeitando a Constituição, à qual 
é subordinado qualquer procedimento legal, são criadas 
regras particulares que sejam de comum acordo entre os 
interessados.

Uma questão importante foi destacada pelo economis-
ta. Para ele, os países anglo-saxões possuem a prática de 
acompanhar as grandes obras públicas há bastante tem-
po. Ele defende que esse é um costume que vem de uma 
questão de natureza cultural, da praticidade trazida pela 
common law, sistema jurídico que tem como princípio 
a priorização das decisões judiciais. Nesse sistema, as 
decisões são tomadas a partir de casos semelhantes an-
teriores e afetam o direito a ser aplicado a casos futuros. 
Assim, quando não há precedentes, os juízes possuem 
autoridade para criar o direito; ao conjunto de prece-
dentes aos quais se vinculam as decisões futuras dá-se o 
nome de common law. 

“Em que medida nós teríamos obstáculos no Brasil para 
implementar os CRCs, sobretudo quando o proprietá-
rio da obra é a União ou um dos Estados Federados? E 
em que medida a União e os Estados Federados estão 
submetidos aos escrutínios dos Tribunais de Contas?”, 
questionou também. Para ele, há uma clara di� culdade 
em expandir os CRCs no Brasil por conta dessas ques-
tões que, segundo a� rma, podem encontrar a saída nas 
concessões e nas Parcerias Público-Privadas (PPPs) – re-
gulamentadas pela Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004. “Isso porque as concessões passam a ser de natu-
reza privada, e as PPPs também facilitariam os processos 
porque permitem a utilização da arbitragem”, justi� cou.

Projetos de grande porte e seus conflitos: 
soluções e modelos possíveis

Em palestra no Conselho Diretor, Julian Chacel destaca as diferentes formas de análise e 
acompanhamento de grandes obras de infraestrutura e solicita ao Clube de Engenharia a 

indicação de nomes para integrar a Câmara de Arbitragem da FGV

Julian Chacel durante palestra no Conselho Diretor.


