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Universidade Rural Hotel Glória hoje
Poucos conhecem o histórico 
da UFRRJ homenageada pelo 
Clube de Engenharia.

Moradores de bairros 
vizinhos denunciam 
patrimônio da cidade 
completamente abandonado. 9 12
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O difícil caminho em busca da universalização do 
acesso à água e ao saneamento está só começando. 
As imensas barreiras não fazem as metas menos 
urgentes. Ao contrário, é preciso acelerar cada vez mais 
o passo. Mesmo com tantos problemas, as propostas 
relacionadas à água tiveram resultados infinitamente 
superiores àquelas do saneamento, que seguem como 
as mais atrasadas entre as metas do milênio, segundo 
a Organização das Nações Unidas (ONU). Cerca de 
2,4 bilhões de pessoas não têm acesso ao esgotamento 
sanitário, sendo 70% delas em áreas rurais. Doenças 
relacionadas à água e esgoto matam anualmente cerca 
de 1,6 milhões de pessoas, na maioria crianças de até 
cinco anos, afirmou o engenheiro Leo Heller, relator da 
ONU, durante palestra no Clube de Engenharia. 

O direito humano à água e ao esgoto
MUNDO
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Com propostas que apontam para 
a flexibilização e retiram obrigações 
das empresas prestadoras de 
serviço, mudanças na Lei Geral 
de Telecomunicações representam 
retrocesso para a sociedade

Francisco Teixeira, diretor do 
Instituto Pandiá Calógeras, do 
Ministério da Defesa, fala sobre a 
recuperação do setor após décadas 
de abandono e do futuro incerto em 
momento delicado da vida nacional.

Desafios e 
perspectivas para o 
setor da defesa

Sociedade perde 
com novo modelo 
de concessão
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Acidentes em empreendimentos em construção, muitas 
vezes com vítimas fatais, estão a abalar a credibilidade da 
engenharia brasileira. Urge analisar as causas da degradação 
dos padrões de qualidade que possibilitaram à nossa 
engenharia grangear crescente respeito e admiração aqui  
e no exterior.

A razão principal da degradação foi o estabelecimento, 
a partir dos primeiros processos de concessão de rodovias, 
ferrovias e portos à iniciativa privada, na década de 
90 do século passado, de uma relação promíscua entre 
fornecedores e prestadores de serviços com os agentes do 
Poder Público, culminando com a cooptação de políticos 
de todos os partidos, através de contribuições financeiras 
para campanhas eleitorais, para uma visão em que o 
Estado abria mão do planejamento, passando a receber, 
sem capacidade de crítica, “projetos” concebidos com 
prazos de execução adequados à duração dos mandatos 
dos governantes, o que terminou por produzir indesejável 
concentração das atividades em empresas de engenharia 
que se tornaram organizadoras de empreendimentos, 
contratadas preferencialmente em regime de fornecimento 
integral, repassando a execução da maior parte dos serviços 
a empresas locais. Nesse processo, a engenharia consultiva 
perdeu a sua independência, e se subordinou aos interesses 
dos seus novos contratantes, privados.

A contratação integrada reduz o conteúdo dos 
estudos e projetos necessários para embasar os contratos, 
representando um forte atrativo para o Poder Público, tendo 
como justificativa a celeridade que traz à execução dos 
empreendimentos. Tal prática levou ao desmantelamento da 
Engenharia Pública.

Deve-se, pois, restabelecer a prática de atribuir funções 
distintas e independentes para os diversos prestadores 
de serviço de engenharia. O Poder Público deve voltar a 
desempenhar o papel de planejador dos investimentos e 
de gestor da realização dos mesmos, através da adoção das 
seguintes medidas, muitas delas de cunho legislativo:

• resgatar o papel da Engenharia Pública, através do 
estabelecimento de normas administrativas para o setor 
público, impondo o planejamento de seus investimentos, 
baseados em Planos Diretores e Estudos de Viabilidade,  
para fundamentar os orçamentos plurianuais;

• restabelecer a obrigatoriedade da elaboração 
de projetos básicos, por empresas de engenharia 

consultiva independentes, tanto para a contratação dos 
empreendimentos de iniciativa do Poder Público, como  
para os que venham a ser objeto de concessão para futura 
reversão ao patrimônio público, e para os que recebam 
financiamento público;

• estabelecer a obrigatoriedade da elaboração de  
projetos executivos, antes da licitação das obras, para  
todos os elementos que envolvam a segurança do trabalho  
e do empreendimento;

• estabelecer normas administrativas para os Agentes 
Públicos de Financiamento, que obriguem a apresentação de 
estudo de viabilidade do empreendimento a financiar para 
enquadramento em linhas de crédito, e de projeto básico 
para a concessão de financiamento do empreendimento;

• estabelecer normas para o conteúdo  dos estudos de 
viabilidade, projetos básicos e projetos executivos;

• estabelecer, no âmbito do CONFEA, regras para a 
prestação de serviços de engenharia com determinação dos 
limites de atribuições, responsabilidades e a independência 
dos agentes, bem como de incompatibilidade entre 
prestações simultâneas de serviço, por um mesmo agente em 
um único empreendimento;

• estabelecer, no âmbito do CONFEA, padrões de 
comportamento ético para os prestadores de serviços de 
engenharia, de modo que assegure a qualidade dos serviços 
prestados, bem como coiba práticas de superfaturamento;

• revogar a lei federal 12.462, de 04 de agosto de 2011, 
que estabeleceu o regime diferenciado de contratações 
(RDC), e leis congêneres, estaduais e municipais;

• proibir a contratação de serviços e obras de 
engenharia pela modalidade pregão;

• tornar obrigatória a contratação de serviços e obras  
de engenharia com valor superior a R$ 1.000.000,00  
(hum milhão de reais) através de licitações na modalidade 
“técnica e preços”;

• estabelecer critérios para a contratação, sem licitação, 
de serviços e obras de engenharia emergenciais;

• restringir drasticamente a contratação de obras 
e serviços de engenharia pela modalidade contratação 
integrada e EPC (Engenharia, Compras e Contratações, 
Construção), a casos tecnicamente justificados, comprovados 
por empresas de engenharia consultiva independentes em 
relação ao contratante.

A Diretoria

UNIDADE ZONA OESTE
Estrada da Ilha, 241
Ilha de Guaratiba
Telefax: 2410-7099

Engenharia em xeque

Clube de Engenharia
Fundado em 24 de dezembro de 1880SEDE SOCIAL

Edifício Edison Passos
Av. Rio Branco, 124 CEP 20148-900 
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2178-9200
Fax: (21) 2178-9237

comunicacao@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br
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O setor da defesa no Brasil

*Francisco Teixeira, diretor do 
Instituto Pandiá Calógeras, 
Ministério da Defesa

ENTREVISTA: FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA*

Qual a avaliação do ministério sobre o setor da defesa hoje?
Estamos trabalhando em três documentos fundamentais: 1. a Política 
Nacional de Defesa, a grande matriz orientadora do setor, um documento mais 
conceitual; 2. a Estratégia Nacional de Defesa, mais ligada às necessidades 
imediatas das três Forças Armadas; e 3. o Livro Branco da Defesa, que é um 
apanhado geral do que está sendo pensado hoje no Brasil para o setor. Há 
um entendimento muito forte no ministério no sentido de pensar a defesa 
como algo que não se restringe a canhões, mas em sentido amplo, abordando 
elementos fundamentais para a integridade territorial, a soberania e o 
funcionamento das instituições. Hoje, quando pensamos defesa no país,  
vamos desde a capacitação de tecnologia de ponta até a qualidade da saúde.

Como evitar altos e baixos que vão de pouco investimento na década de 
1990 até a priorização do setor na política industrial dos últimos anos? 
Não podemos voltar a cometer os erros que foram cometidos durante o 
regime civil-militar de 1964 em diante. Naquele momento, se construiu 
grandes complexos industriais de finalidade puramente bélica. O resultado é 
que se perdíamos contratos no exterior ou se o governo parava de comprar, 
o setor encolhia a ponto de ser considerado inexistente nos governos 
Figueiredo, Sarney e Collor. A economia sofre ciclos e isso inviabiliza uma 
indústria puramente militar. É importante atender o mercado civil com 
produtos derivados e concorrer no mercado externo.

Qual seria um bom exemplo de empresa que alcançou esse patamar?
Mais uma vez cito a Embraer. Fundada em 1969, ela entendeu a necessidade 
da indústria de defesa ser dual. Aprendemos da pior forma possível que a 
indústria de defesa deve ir desde o parafuso até o cockpit de um jato, mas 
mantendo-se capaz de fornecer produtos viáveis para consumo civil.  

Os contratos governamentais que asseguram a transferência de 
tecnologia consideram a importância do domínio da tecnologia de ponta? 
Sem dúvida. Temos uma postura claramente contrária à compra de pacotes 
tecnológicos fechados. O acordo entre a Marinha e o governo da França 

nos parece modelar por implicar transferência de tecnologia e formação 
de pessoal na área. Neste momento, cerca de 190 firmas brasileiras estão 
com seus técnicos e engenheiros trabalhando na França, aprendendo como 
funciona todo o processo produtivo.

O programa do Submarino Nuclear vem desacelerando em função das 
crises econômica e política. Como atravessar momentos tão difíceis?
Primeiramente é importante entender que o país precisa de defesa tanto 
em bons como em maus momentos do ciclo econômico. É uma questão 
permanente. Por isso, o ministro Aldo Rebelo está buscando a fixação da 
alíquota de 2% do Produto Interno Bruto do país para a defesa. Países com 
PIBs muito mais atingidos pela crise, como a Rússia e a Coreia do Norte 
têm feito sacrifícios pela área da defesa. 

Produzimos internamente o que precisamos para nos defender?
A questão da base industrial para a defesa é muito importante.  
Entendemos que, embora não seja possível construir no Brasil tudo  
que é necessário, já temos condições de suprir boa parte das demandas e 
necessidades internamente, via produção nacional. A Embraer, por  
exemplo, concorre em pé de igualdade com as multinacionais. Na indústria 
de defesa não letal, para uso em distúrbios civis, também nos destacamos 
como grande exportador.
 
Quais as perspectivas para o setor no Brasil?
Em longo prazo, projetos de desenvolvimento de tecnologia e criação de 
uma forte base industrial. Para isso, temos que ter certeza que não haverá 
contingenciamento e por isso é tão importante fixar os 2% do PIB para 
a defesa. É fundamental mantermos nossa política de defesa centrada na 
dissuasão. Há uma preocupação de que mudanças coloquem o país em sério 
risco e há setores no Congresso e em São Paulo que querem o fim da Unasul 
e, quem sabe, do próprio Mercosul. O Mercosul está em risco com uma 
possível destruição da defesa no Brasil. Isso levaria à destruição dos BRICS. 
Há forte interesse mundial nisso.

Especialista em História Social do Brasil, com doutorado e pós-doutorado na Universidade Livre 
de Berlim, Alemanha, Francisco Teixeira é diretor do Instituto Pandiá Calógeras (IPC), órgão do 
Ministério da Defesa que produz análises e pesquisas, promove o diálogo e estimula a produção de 
conhecimento sobre temas de interesse da defesa nacional. Neste processo, contribui para adensar a 
relação entre civis e militares de maneira permanente e estruturada. Professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Cândido Mendes, defende, em entrevista ao Jornal 
do Clube de Engenharia, mais investimentos em produtos para uso civil e uma alíquota fixa do 
PIB para a área da defesa.
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A que interesses atendem  
as telecomunicações no Brasil?

Quando se busca mudar e melhorar o modelo de prestação de serviços de telecomunicações, a proposta 
de flexibilização da legislação coloca os interesses das empresas acima das necessidades da população. 

O setor das telecomunicações vive 
hoje momento-chave. Estão em 
pauta no Legislativo, no Ministério 
das Comunicações e na Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) modificações na Lei Geral 
das Telecomunicações (LGT) e 
um novo modelo de prestação 
de serviços. O debate é urgente. 
Liderando o ranking de reclamações 
na Fundação de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon), o setor 
tem como marcas a falta de qualidade 
no serviço prestado, a desigualdade 
na cobertura nas diferentes regiões 
do país e um flagrante desrespeito 
aos direitos de usuários. 

O momento de profunda mudança, 
comparável apenas às privatizações 
de 1998, no entanto, ameaça 
transformar o que poderia ser a 
construção de caminhos para a 
melhoria e universalização dos 
serviços em um enorme retrocesso. 
Enquanto o país atravessa uma de 
suas piores tempestades políticas, 
a cortina de fumaça levantada pelo 
processo cria o ambiente perfeito 
para pautas que atendem a interesses 
que se opõem diretamente àqueles 
da população. 

As iniciativas que apontam para a 
flexibilização da regulamentação 
e retiram obrigações das empresas 
prestadoras de serviço acontecem 
em momento em que decisões 

polêmicas colocam em destaque a 
regulação da internet no Brasil. Na 
Anatel, há proposta para manter a 
legislação para pontos específicos 
do território nacional em regime 
público, enquanto outras áreas 
do país seriam cedidas ao regime 
privado por meio de autorização. 
Há ainda a criação de um “serviço 
convergente”, ponto ainda 
nebuloso e sem grandes debates. 
No MiniCom, os debates giram 
em torno do fim da divisão entre 
regime público e privado, colocando 
a prestação de serviços sob 
“autorização com mais obrigações”. 
No Legislativo, a proposta é criar 
requisitos mais restritivos para  
que um serviço passe a ser prestado 
em regime público.

Flexibilização impensável
Em documento aprovado na reunião 
do Conselho Diretor do Clube de 
Engenharia do dia 11 de abril, o 
Clube de Engenharia questionou 
formalmente as iniciativas que vêm 
tomando força no Congresso, no 
MiniCom e na Anatel. Entre as 
propostas apresentadas e contestadas 
pelo Clube estão a destruição das 
garantias do regime público, o fim 
da reversibilidade dos bens, o uso 
do Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações em 
serviços prestados sem garantias,  
e a retirada de prerrogativas do 
Poder Executivo para definir se  
um serviço deve ou não ser prestado 
com as garantias hoje associadas  
ao regime público.

Entre as iniciativas em andamento, 
duas se destacam. Uma delas é a 
mudança no modelo de concessão 
para a autorização. Para o 
conselheiro Luiz Alfredo Salomão, 
trata-se de algo impensável. “São 
três as formas de delegação de 
serviços públicos: a autorização, a 
permissão e a concessão. Os dois 
últimos exigem, de acordo com a 
lei, um processo licitatório. Não 
entendo como o ministério e a 
Anatel possam estar promovendo 
essa total liberação. Já fui 
surpreendido por muitas coisas na 
vida, mas ver o Brasil com uma 
comunicação decente a partir  
dessa liberação geral é algo que, 
tenho certeza, não acontecerá”, 
destacou Salomão.
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Outras trincheiras
Além das discussões sobre o novo modelo de prestação de 
serviços, outras frentes de batalha entre os interesses da 
sociedade civil e das empresas foram abertas. A Câmara 
dos Deputados finalizou o relatório da CPI dos Crimes 
Cibernéticos, documento que esbarra, em diversos pontos,  
em direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, o 
direito à privacidade, indo contra o Marco Civil da Internet.  
Cereja do bolo, no final de março, as operadoras acenaram  
com a possibilidade de colocar em prática cláusulas que, nas 
letras pequenas de seus contratos, garantiam a limitação da 
internet fixa de banda larga em pacotes, como os vendidos  
para a telefonia fixa. Segundo o presidente da Anatel, João 
Rezende, “não passa pela cabeça do órgão regulador que  
um usuário vá usar ilimitadamente um serviço, sem custo.  
Mas o dever de informar não está plenamente atendido”, 
afirmou. Ou seja, os serviços de telecomunicações devem  
ser vistos pelo consumidor como qualquer outro serviço 
público que é pago de acordo com  o consumo. 

O fim da reversibilidade de bens 
é outro ponto que chama atenção. 
Tida como uma das principais 
preocupações da legislação brasileira 
sobre as concessões, a reversibilidade 
de bens significa que, terminado 
o período de concessão, todos 
os bens reversíveis, direitos e 
privilégios transferidos para que o 
serviço pudesse ser prestado pela 
concessionária, retornam ao poder 
concedente, conforme estabelecido 
no edital e previsto em contrato. 

Márcio Patusco, diretor Técnico do 
Clube, chefe da Divisão Técnica 
de Eletrônica e Tecnologia da 
Informação e membro do Conselho 
Consultivo da Anatel, representando 
o Clube de Engenharia na vaga 
da sociedade civil, destaca que a 
reversibilidade de bens é a última 
garantia da continuidade do serviço 
no término da concessão ou em 
uma eventual falta do prestador. 
No caso das concessões no setor 
das telecomunicações, os bens 
foram associados ao único serviço 
em regime público, a telefonia fixa, 
considerado um serviço essencial 
por ocasião da privatização do 
Sistema Telebras em 1998. Devem 
voltar à propriedade da União ao 
final do contrato em 2025. 

A proposta do governo – que atende 
os interesses das operadoras – é 
que esses bens sejam revertidos em 
“investimentos” a serem aplicados 
na expansão da banda larga. “Não 
que a banda larga não precise de 
investimentos. Temos déficits 
de atendimento imensos nessa 
área e achamos que os recursos 
apropriados vêm sendo insuficientes, 
mas tratar os bens reversíveis como 
investimentos das operadoras, 
significa uma doação injustificada 
de bens da sociedade brasileira 
para o patrimônio privado dessas 
operadoras. De acordo com algumas 

avaliações estima-se que esses 
valores sejam da ordem de dezenas 
de bilhões de reais, onde além dos 
equipamentos, cabos e sistemas, 
existem cerca de 8.500 prédios 
espalhados por todo o país.

Momento errado e 
indicativos ruins
A flexibilização da legislação 
de setores específicos costuma 
acontecer sempre que o serviço 
prestado alcança a qualidade 
esperada e aponta para um caminho 
de melhorias. Não é o caso das 
telecomunicações no Brasil. 
Patusco destaca que o novo modelo 
é marcado por uma acentuada 
liberalização. “Entendemos que 
liberalização se justifica quando 
um caminho de melhorias vem 
sendo trilhado. Essa não é a 
nossa realidade atual. Não temos 
universalização dos serviços, 
nossas tarifas são altíssimas, a 
qualidade dos serviços é sofrível, 
nossas velocidades de internet 
estão abaixo da média da América 
Latina, os prestadores de serviços 
são campeões de reclamações nos 
órgãos de defesa do consumidor, as 
desigualdades regionais são imensas, 
e o atendimento nos call centers são 
péssimos”, evidencia Patusco.

Comparações com o setor em 
outros países ajuda a visualizar o 
absurdo das medidas se aplicadas 

no Brasil. Na Inglaterra e no Japão, 
onde o atendimento à população é 
considerado satisfatório, há casos 
em que os legisladores, no caminho 
inverso ao que vem sendo tomado 
no Brasil, cobraram mais exigências 
aos prestadores de serviços. “É o 
caso do British Telecom, e da Nippon 
Telephone and Telegraph (NTT), 
em ambos os casos obrigando 
traumáticas separações estruturais 
das empresas para criar melhores 
condições de competição. Neste 
sentido, é inexplicável, à luz do 
nosso cenário atual, que propostas 
de substituição de concessões 
por autorizações de prestação de 
serviços prosperem, que se termine 
com o regime público e passemos 
apenas a ter o regime privado,  
que se acabe com a instituição  
dos bens reversíveis como 
garantidora da continuidade 
dos serviços, revertendo-os em 

investimento para as operadoras, 
algo que, por obrigação da  
concessão são elas que estão 
obrigadas a fazer”, explica Patusco.

O conselheiro Luiz Alfredo 
Salomão destacou a gravidade 
da atual situação e falou do forte 
lobby do setor sobre o Legislativo 
durante a Constituinte, em 1988, 
da qual participou ativamente como 
parlamentar. “Durante a elaboração 
da Constituição sentíamos que 
havia um lobby extraordinariamente 
forte. Infelizmente, embora as 
privatizações do setor só tenham 
ocorrido após a estruturação legal 
do processo, não foi suficiente 
para que os leilões de privatização 
não retalhassem a Telebras e 
transformassem a planta telefônica 
em cinco grandes concessões. Faz 
quase 20 anos e os resultados são 
vergonhosos”, finaliza.

A proposta do governo 
– que atende aos 
interesses das operadoras 
– é que esses bens 
sejam revertidos em 
“investimentos” a serem 
aplicados na expansão da 
banda larga.
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A defesa e a busca por direito fundamental
Bem finito e imprescindível para a vida, a água é entendida pela Organização das Nações Unidas como um 
direito fundamental do ser humano. Mas a universalização do acesso a esse direito está apenas começando.

O conceito do direito humano à 
água e ao esgotamento sanitário 
não é novo. Inúmeros documentos, 
ao longo da história, buscaram 
garantir os direitos básicos para 
a vida. Mais recentemente, a 
Declaração dos Direitos Humanos, 
de 1948, e o Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, de 1966, e outras 
convenções internacionais abriram 
caminho para o documento do 
Comitê Internacional de Direitos 
Econômicos e Sociais, de 2002,  que 
traz, oficialmente, o detalhamento 
do direito à água. Daí nasce a 
minuta de resolução da Assembleia 
Geral das Nações Unidas sobre o 
direito à água, apreciada e rejeitada 
em 2008. Reapresentada em 2010 

pelo governo da Bolívia, a resolução 
é aprovada por 123 votos favoráveis 
contra 41 abstenções. 

De lá para cá, o acompanhamento 
da evolução dos países no 
cumprimento de suas obrigações 
no que diz respeito à água e 
esgotamento vem sendo realizado 
pelo Conselho de Direitos 
Humanos, mais especificamente 
por Leo Heller, relator especial 
das Nações Unidas para o Direito 
Humano à Água e ao Esgotamento 
Sanitário. Brasileiro, de Minas 
Gerais, Heller esteve no Clube de 
Engenharia, em 27 de abril, para 
apresentar o que vem realizando 
desde sua nomeação, em dezembro 
de 2014, e falar sobre avanços e 

obstáculos que vem enfrentando 
em todo o mundo.

O mandato de três anos, de trabalho 
voluntário, inclui a visita a países e 
pelo menos dois relatórios anuais, 
um apresentado ao Conselho 
de Direitos Humanos da ONU 
e outro à Assembleia Geral das 
Nações Unidas. “Além disso, 
diversas demandas e denúncias 
chegam de vários países, às quais 
o relator precisa responder. Temos 
mecanismos para questionar 
os governos e acompanhar 
providências. Infelizmente, temos 
consciência que para cada violação 
denunciada, muitas outras situações 
que violam o direito à água devem 
acontecer sem que tomemos 
conhecimento. Universalizar esse 
canal de comunicação também é um 
objetivo nosso”, explicou Heller. 

Objetivos e disparidades
De acordo com as definições da 
ONU, o direito humano à água 
compreende o acesso seguro a 
todos, sem discriminação, para o uso 
pessoal e doméstico em quantidade 
suficiente, segura, aceitável, acessível 
cultural e economicamente. 
“Um ponto importante que tem 
desencadeado discussões é a 
acessibilidade econômica. O fato de 
um prestador de serviço desconectar 
uma casa porque a família não 
pagou a conta por incapacidade 
financeira pode ser considerado 
violação do direito humano à 

água. Os prestadores precisam 
ter sustentabilidade financeira, 
mas o apelo é que se estabeleçam 
mecanismos de cobrança que 
conciliem as duas dimensões, 
garantindo o acesso à água para os 
mais pobres sem comprometer a 
saúde financeira em geral”, destacou. 

No que diz respeito ao esgotamento 
sanitário, a ideia é que haja, sem 
discriminação, soluções física e 
economicamente acessíveis, de 
forma segura, higiênica, social e 
culturalmente aceitável, promovendo 
privacidade e dignidade. Segundo 
Heller, a questão de gênero tem 
destaque nesse ponto. “Meninas que 
estudam em escolas que não têm 
instalações adequadas para higiene 
íntima, o nível de evasão é muito 
alto”, relatou.

Entre os elementos-chave 
apresentados por Heller para o 
entendimento da abordagem da 
questão da água e saneamento sob 
a ótica dos direitos humanos estão 
a igualdade e não discriminação, 
participação e inclusão, 
responsabilidade de prestação 
de contas e alcance progressivo 
e uso do máximo de recursos 
disponíveis. “É esse ponto que 
garante que os países que acordam o 
reconhecimento do direito humano 
à água não se transformem em um 
violador no dia seguinte. O que se 
espera é um alcance progressivo 
do direito humano, à medida 
que os países se comprometem a, 

MUNDO
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A disparidade clara entre populações mais favorecidas e menos 
favorecidas tem uma relação direta com questões econômicas. 
O relatório de 2015 apresentado por Heller tinha como foco a 
acessibilidade financeira. A ideia era pensar mecanismos para 
garantir a acessibilidade na prática, os custos associados à água e 
esgotamento, os custos derivados da corrupção, mal governança 
e inação, entre outros pontos importantes que relacionam 
diretamente o poder financeiro à água. Heller destaca que, embora 
vários países tenham a cooperação internacional entre suas 
políticas, nem sempre fazem isso da melhor forma. “Há um país 
da Europa que oferece recursos para a melhoria no abastecimento 
de água e acesso ao esgoto, mas por meio de empréstimos com 
juros altos e com as condições de que o projeto seja daquele país, 
bem como a empresa de engenharia e equipamentos comprados 
em sua indústria. O Banco Mundial, por exemplo, costuma exigir 
a privatização do setor para emprestar recursos”, comentou.

Sobre experiências de privatização do abastecimento em todo o 
mundo, Heller explica que, em sua maioria, fracassaram. “Nos 
países em desenvolvimento, as privatizações não conseguiram 
atender objetivos inicialmente colocados, como ampliar o acesso e 
atender os pobres. O discurso de que o Estado não tem capacidade 
de investir e que é importante trazer o dinheiro privado também 
não se mostra verdadeiro. O dinheiro privado não vem e o que 
é investido é um dinheiro público reciclado”, destaca Heller. 
Em alguns países, a questão vai além e a água é transformada, 
ela mesma, em um produto com propriedade. “Entre eles estão 
os modelos mais radicais, chileno e inglês, que transferem a 
propriedade das empresas para a iniciativa privada, que passa 
a ser dona da infraestrutura. No Chile, a empresa chega a ser 
proprietária da água, uma vez que a Constituição do país permite 
que a mesma seja dona dos mananciais”, alertou. “Não devemos 
ter ilusão. O objetivo principal de qualquer empresa privada não 
é garantir a água e o esgoto, mas sim produzir lucro. Isso está no 
DNA dela”, finalizou.

Mais direitos, menos lucros
progressivamente, ir melhorando o 
atendimento de suas populações”, 
explicou Heller. 

O caminho do Brasil
O lugar do Brasil na construção de 
um mundo onde o acesso à água é 
um direito fundamental ainda está 
bastante longe do ideal. Diversos 
países, após a aprovação de 2010, 
passaram a incorporar em sua 
legislação o direito à água. Outros 
incluíram nas suas constituições. No 
Uruguai, por exemplo, houve 
plebiscito para incluir na constituição 
o direito à água e definir que a 
responsabilidade é do Estado, 
interrompendo as privatizações. No 
Brasil, há uma PEC em tramitação 
que altera o artigo que trata dos 
direitos sociais e inclui, entre eles, o 
direito ao saneamento. “Infelizmente, 
o Congresso hoje não tem um 
ambiente favorável para aprovar 
nada que não seja do interesse dos 
parlamentares”, aponta Leo Heller.

O abismo entre classes no Brasil 
influi diretamente na disparidade no 
abastecimento, um padrão que 
também aparece em outros países 
em desenvolvimento. “Se 
analisarmos quem tem e quem não 
tem acesso à água e esgoto no 
Brasil, fica clara a discriminação. 
Não tem água e esgoto quem 
mora na favela, em zona rural e 
Nordeste. A carga da ausência 
desses serviços recai principalmente 
sobre as mulheres. Indígenas e 
quilombolas têm acesso muito baixo 
aos serviços”, relata Heller. A análise 
da linha do tempo demonstra que 
essas diferenças não têm diminuído 
e o padrão permanece. “Coloca-se o 
serviço para quem pode pagar, para 
as elites econômicas”, explica.

A recente crise de abastecimento na 
região Sudeste foi usada por Heller 

como um retrato da questão no país. 
Nos estados atingidos foram 
penalizadas com a estiagem as 
populações mais pobres, enquanto 
os ricos compravam caminhões de 
água e furavam novos poços. “Sobre 
São Paulo, é preciso encarar o debate 
sobre por que a SABESP não 
investiu fortemente e como ela pode 
ser pega de surpresa pela estiagem. 

Metas e perspectivas
Mensurar onde está o mundo no 
caminho da universalização da 
água não é um trabalho fácil. Para 
ter algum controle da questão é 
usado o monitoramento das Metas 
do Milênio. De 2000 a 2015, as 
metas deveriam ser atingidas pela 
população mundial. No tocante à 
água, a meta era reduzir pela metade 
o número de pessoas que não 
tinham acesso à água e esgoto. De 
acordo com Heller, as metas teriam 
sido alcançadas em 2010 em nível 
global, mas dados ainda evidenciam 
uma enorme disparidade. Cerca de 
663 milhões de pessoas não têm 
acesso à fonte melhorada de água. 
“Além disso, fala-se apenas que as 
pessoas têm acesso à fonte, mas 
não se fala que água é essa e quanta 
água está envolvida. Qualidade, 
quantidade e continuidade não são 
monitorados. Acesso econômico, 
um requisito importante, também 
não é levantado. Há, ainda, um 
claro padrão de desigualdade entre 
ricos e pobres, urbano e rural, 
assentamentos formais e informais, 
grupos vulneráveis e população em 
geral”, lembra Heller. 

A nova agenda mundial é ambiciosa. 
Com 17 objetivos e 179 metas, tem 
como foco central a erradicação da 
pobreza até 2030. Combate às 
desigualdades e proteção dos direitos 
humanos são pontos importantes e 
o direito humano à água potável e 

esgotamento sanitário são os únicos, 
dentre os econômicos, sociais e 
culturais, mencionados explicitamente 
na declaração. “Isso não é pouco. 
Trata-se de fruto de uma mobilização 
grande, uma luta da sociedade 
civil”, explicou Heller. As metas 
relacionadas à água e esgotamento 
determinam que, até 2030, deve 
ser alcançado o acesso universal 

e equitativo à água potável e 
acesso adequado e equitativo ao 
esgotamento e higiene para todos, 
com especial atenção para as 
necessidades das mulheres, meninas 
e aqueles em situação vulnerável. 
“O desafio é dar prioridade a 
populações menos favorecidas 
para alcançar os nossos objetivos”, 
apontou Heller.
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ELEIÇÕES

Calendário das eleições para a renovação  
do terço do Conselho Diretor - Triênio 2016/2019

Estatuto
Art. 50 – Quorum – 10% (dez por cento de Associados Efetivos 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 24/08/2015. Matrícula – 37.717
  Eleitores – Que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da data da 
realização da referida Assembleia. – até 26/04/2016 – Matrícula – 38.280

MÊS DIA HORA ASSUNTO

ABRIL 25/04 - (2ª feira) 18h
Submissão do calendário das eleições e apresentação dos números de inscrição dos últimos 
associados com condições de votar e com condições de se apresentarem como candidatos 
na Reunião do Conselho Diretor. (Art. VII-3 § 1º e § 2º do Regimento Interno)

JUNHO

15 - (4ª feira) até 20h
Prazo final para registro de candidaturas para renovação do Terço do Conselho Diretor (Art. 
VII-3 do Regimento Interno)

16 e 17 - (5ª e 6ª feira)
Verificação dos pedidos de registro pelas Diretorias Institucionais e Financeiras (Art. VII-5 do 
Regimento Interno)

17 - (6ª feira)
Envio de comunicação por escrito aos representantes das Chapas com irregularidades 
observadas (Art. VII-6 do Regimento Interno)

20 e 21 - (2ª e 3ª feira) Regularização dos Pedidos de Registro das Chapas (Art. VII-6 do Regimento Interno)

21 - (3ª feira) 20h
Encerramento do prazo para regularização do pedido de registro de Chapas (Art. VII-6 do 
Regimento Interno)

23 - (5ª feira) 17h
Realização de reunião com as Chapas para atendimento do Regimento Interno. Realização de 
sorteios (Art. VII-10, VII-11 e VII-12 do Regimento Interno)

27 – (2ª feira) Entrega das salas aos representantes de Chapa

JULHO

04 - (2ª feira) Início da fixação das propagandas nas dependências do Clube de Engenharia

08 - (6ª feira) até 20h
Último prazo para manifestação das Chapas que desejam enviar correspondência para 
associados do interior. (Art. VII-13 § Único do Regimento Interno)

11 - (2ª feira) 18h
Comunicação ao Conselho Diretor das Chapas registradas e da ordem das mesmas nas 
cédulas únicas, conforme sorteio realizado em 23 de junho.

15 - (6ª feira) até 20h

Recebimento dos Programas de Ação de cada Chapa para registro (Art. VII-4 do 
Regimento Interno)

Início da inserção de propaganda no site do Clube (Art. VII-15 do Regimento Interno.)

Encaminhamento para recepção pela Diretoria Atividades Institucionais do material de 
promoção das Chapas a ser enviado aos associados residentes fora do Grande Rio e pelo site 
do C.E. (Art. VII-13 § Único e VII-15 do Regimento Interno)

Entrega do material de promoção de cada Chapa a ser publicado no Jornal do Clube (Art. 
VII-9 do Regimento Interno)

20 - (4ª feira) 18h Conferência do material a ser enviado para associados fora do Grande Rio

29 - (6ª feira)
Último dia para envio do material para associados fora do Grande Rio (Art. VII-30 do 
Regimento Interno)

AGOSTO

22 - (2ª feira) 18h
Encerramento da lista dos votos recebidos por correspondência dos associados residentes 
fora do Grande Rio e nos Estados (Art. VII-32 do Regimento Interno)

24 - (4ª feira) 11h Abertura da Assembleia Geral Ordinária

24 - (4ª feira) 12h Início do 1º dia de votação

24 - (4ª feira) 20h Término do 1º dia de votação

25 - (5ª feira) 12h Início do 2º dia de votação

25 - (5ª feira) 20h Término do 2º dia de votação

26 - (6ª feira) 12h Início do 3º dia de votação

26 - (6ª feira) 20h Término do 3º dia de votação

26 - (6ª feira) 20h30 Início da apuração

SETEMBRO 05 - (2ª feira) 18h Assembleia Geral Solene para posse dos eleitos para o Terço do Conselho Diretor.

Calendário das eleições 
extraordinárias das 
Comissões Executivas  
das Divisões Técnicas  
de Estruturas (DES), 
Petróleo e Gás (DPG) e 
Recursos Minerais (DRM) 
– Período 2016/2017

DIA ASSUNTO

24/06/16
Envio de esclarecimento 
sobre a eleição das DTEs.

15/07/16
Início de registro de chapas 
das DTEs (12h).

24/07/16
Encerramento de filiação em 
DTEs com direito a votar e 
ser votado (20h).

 01/08/16

Término de registro de 
chapas para as eleições das 
DTEs – DES/DPG/DRM 
(20h), verificação de algum 
impedimento.

03/08/16

Término para que as 
exigências verificadas no 
dia 01/08/2016 sejam 
regularizadas (20h).

24, 25 e  
26/08/16

Eleição das novas comissões 
executivas das DTEs – 
Período 2016/2017, no 
horário das 12h às 20h.

Dia 17 de maio, às 18h, 
o Clube recebe Henrique 
Mecking, o brasileiro 
Mequinho, um dos melhores 
enxadristas do mundo e 
o hexa-campeão carioca, 
Ricardo Teixeira para um 
torneio aberto ao público. 
O evento é realizado pela 
Diretoria de Atividades 
Culturais e Cívica. Mais 
informações pelo telefone 
2178-9235 ou pelo site: 
http://goo.gl/FwTQwY

Xadrez de volta
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SOCIAL/INSTITUCIONAL

Homenagem à UFRRJ 

Em festa que reuniu acadêmicos, 
associados, familiares e amigos, 
em 28 de abril, o Clube de 
Engenharia realizou o tradicional 
almoço de confraternização 
com os aniversariantes do mês 
e homenageou a Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, 
escolhida por Getúlio Vargas 
como formadora de quadros para 
a agricultura e a pecuária. Poucos 
conheciam o histórico da UFRRJ, 
resgatado pelo presidente Pedro 
Celestino. “Ali se formavam 
agrônomos e veterinários para 
o mercado de trabalho em um 
tempo em que as outras duas 
universidades voltadas para o setor, 
em Piracicaba e Viçosa, formavam 
apenas filhos de fazendeiros. Esse 
foi o papel pioneiro que a UFRRJ 
desempenhou nas décadas de 1940, 
1950 e 1960. De lá para cá, houve 
uma expansão extraordinária e, 
particularmente na última década, a 
universidade viu seu corpo discente 
passar de 6 mil para 19 mil alunos. 
Hoje, é uma universidade de ponta 
e por isso nos orgulhamos de 

receber seus professores em nossa 
casa”, destacou Celestino.

Ana Maria Dantas Soares, reitora da 
UFRRJ, a primeira mulher a ocupar 
o cargo, deu ênfase à presença das 
engenharias entre os quase 60 cursos 
oferecidos pela universidade. “Essa 
expansão é um processo doloroso, 
principalmente em um cenário de 
contenção de recursos como o que 
vivemos, mas seguimos buscando 
oferecer à sociedade uma formação 
adequada, cidadã, consciente e capaz 
de transformar para melhor este 
país”, finalizou. Além da reitora, 
representaram a universidade 
na solenidade Lígia Cristina 
Ferreira Machado, pró-reitora de 
Graduação; Roberto Carlos Costa 
Lelis, pró-reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação; Gilson Candido 
Santana, diretor do Instituto de 
Tecnologia; Luis Mauro Sampaio 
Magalhães, vice-diretor do Instituto 
de Floresta e Alexis Rosa Nummer, 
diretor do Instituto de Agranomia. 
Alexandra de Carvalho Silva 
representou o Embrapa na ocasião.

Aniversariantes de abril

Ana Maria Dantas Soares, reitora da UFRRJ.

Navegar é preciso

Comemoraram mais um ano de vida no almoço do dia 28/05 os associados Luis 
Antonio Palmeira Monteiro, Francis Bogossian, Sebastião Ávila de Lima, Luiz 
Pinto de Carvalho, Bernardo Griner, Arciley Alves Pinheiro, Ricardo Khichfy, Duaia 
Vargas da Silveira, Claudio de Vasconcelos Jr, Aloisio Celso de Araújo, Fernando 
Genschow, Alexandre Avelar, Catia Mac Acord Coelho, Adauto B. de Araújo Filho, 
Manuel Martins, Evaldo Valladão, Suemi Soares Mascarenhas, Arlingtom Oliveira 
Canella, Maria Glicia da Nóbrega Coutinho, Cladice Nobile Diniz, Arminda 
Teixeira e Jorge Luiz Paes Rios.

A Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia (SAE) do 
Clube de Engenharia participou, nos dias 27 e 28 de abril, da 
programação da “Calourada” de Engenharia da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), semana de acolhimento dos calouros de 
2016-1. No dia 27, Pedro Celestino, presidente do Clube, realizou 
a palestra Soberania nacional, engenharia e política e no dia 28 o 
conselheiro José Stelberto Soares, coordenador da SAE, abordou 
o tema Sanitarismo ambiental, o desafio do século. Da programação 
constou, ainda, uma visita técnica às usinas de Angra dos Reis. Veja 
a cobertura completa em http://goo.gl/3N2raE

--------------------             ----------------------
No dia 14 de abril, associados e convidados desfrutaram do melhor 
da música brasileira em concerto especial do Duo Burajiru, formado 
pela japonesa Yuka Shimizu, no piano, e o brasileiro Fernando 
Thebaldi, no violino. Veja a cobertura em http://goo.gl/lhcG1j

---------------------             ---------------------
A sala de exposições do Clube de Engenharia recebe, desde o dia 28 
de abril, a exposição itinerante Entre Formas e Sentidos. Reunindo 
pinturas, esculturas e colagens busca mostrar que a arte não é domínio 
exclusivo nem de quem a cria e que nenhum grupo exerce autoridade 
exclusiva sobre ela. Leia mais em http://goo.gl/EYMQT6
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Geotecnia: ferramenta garante 
segurança de aterros sanitários

A construção de aterros sanitários 
deve atentar para diversos cuidados 
que, em empreendimentos desse 
tipo, são fundamentais. A produção 
de chorume, por exemplo, material 
altamente tóxico que em hipótese 
alguma deve entrar em contato com 
o solo, faz com que os estudos 
geotécnicos sejam imprescindíveis 
para que acidentes não ocorram. Para 
tratar do tema, Álvaro Viana, da 
Alta Geotecnia Ambiental, 
apresentou, em 12 de abril, a palestra 
“A importância da Geotecnia no 
projeto executivo de expansão de 
aterro sanitário no Rio de Janeiro”.

Em diversas fases da obra, como 
nos estudos de viabilidade técnica, 
projeto básico de implantação, 
projeto executivo, monitoramento e 
projeto de encerramento, o 
engenheiro geotécnico irá avaliar a 
composição do solo, relevo, 
vegetação, recursos minerais 
disponíveis, ocorrência de chuva, 
existência de corpos hídricos, 
aquíferos cristalinos, aquíferos 
sedimentares e demais 
características do local que irá 
receber o aterro. No que diz respeito 
à impermeabilização, Álvaro 
destaca o uso de argila da própria 
região ou de materiais sintéticos e 
a importância de superdimensionar 
riscos com o objetivo de evitar o 

pior, ou seja, que o aterro jamais 
passe por um acidente ambiental.

Promovida pela Diretoria de 
Atividades Técnicas (DAT) e a 
Divisão Técnica Especializada 

Participação cidadã na luta contra o Aedes aegypti
Também de cidadania vive a 
engenharia. A participação cidadã na 
vida do país é, ao lado da atuação pela 
defesa da engenharia nacional, marca 
do Clube ao longo de sua história. 
Reforçando esse compromisso, em 
momento em que a luta contra o 
mosquito que transmite a dengue, 
a febre chikungunya e o zika vírus 
mobiliza o país, a diretoria de 

Atividades Técnicas, a Divisão 
Técnica de Engenharia do Ambiente 
(DEA) e a Divisão Técnica de 
Recursos Hídricos e Saneamento 
(DRHS) convidaram as educadoras 
de saúde Débora da Silva e Marizeth 
de Souza, da Secretaria Municipal de 
Saúde, para transmitir para associados 
e convidados informações necessárias 
para a prevenção das doenças.

Além de esclarecer sobre as 
formas de controle, as educadoras 
abordaram as preocupações 
com as Olimpíadas do Rio. 
Segundo informaram, o Rio de 
Janeiro possui quatro principais 
mosquitos transmissores: o Aedes 
aegypti, que transmite dengue, 
zika e chikungunya; o Culex 

quinquefasciatus (pernilongo), 
causador da filariose, mais 
conhecida como elefantíase; o 
Anopheles, transmissor de malária; 
e o Phlebotomo (mosquito-palha), 
responsável pela leishmaniose. 
Os quatro mosquitos devem ser 
motivo de ações permanentes 
das autoridades para que não se 
tornem grandes ameaças durante as 
Olimpíadas no Rio de Janeiro, tanto 
para turistas estrangeiros quanto 
brasileiros. Estima-se que 250 mil 
pessoas vão circular diariamente pela 
cidade. Isso significa que além dos 
problemas locais, muitas doenças 
típicas de outros países também 
podem se espalhar. 

Leia a matéria completa no portal: 
http://goo.gl/HjtSAo

de Geotecnia (DTG), a palestra 
contou com o apoio da Divisão 
de Engenharia do Ambiente 
(DEA), Associação Brasileira de 
Mecânica dos Solos e Engenharia 
Geotécnica (ABMS – Núcleo 
Rio) e da Associação Brasileira 
de Geologia de Engenharia e 
Ambiental (ABGE – Núcleo Rio). 
A ocasião também contou com 
a apresentação de casos, como o 
Centro de Tratamento de Resíduos 
(CTR-NI), em Nova Iguaçu (RJ), e 
das unidades Vale 5 e Vale 6, cujos 
projetos tiveram a participação de 
Viana no planejamento.

Para ler a cobertura completa: 
http://goo.gl/JxUGIp

Educadoras Débora da Silva e Marizeth de 
Souza, da Secretaria Municipal de Saúde.

Álvaro Viana: estudos geotécnicos são 
imprescindíveis para evitar acidentes.
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DIRETORES DE ATIVIDADES 
TÉCNICAS
Artur Obino Neto
Carlos Antonio Rodrigues Ferreira
João Fernando Guimarães Tourinho
Márcio Patusco Lana Lobo

DIVISÕES TÉCNICAS 
ESPECIALIZADAS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCTEC)
Chefe: Ricardo Khichfy
Subchefe: Clovis Augusto Nery

CONSTRUÇÃO (DCO)
Chefe: Luiz Carneiro de Oliveira
Subchefe: Manoel Lapa e Silva

ELETRÔNICA E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO (DETI)
Chefe: Jorge Eduardo da Silva Tavares
Subchefe: Marcio Patusco Lana Lobo

ENERGIA (DEN)
Chefe: Mariano de Oliveira Moreira
Subchefe: Marco Aurelio Lemos Latgè

ENGENHARIA DE SEGURANÇA (DSG)
Chefe: Estellito Rangel Junior
Subchefe: Aloisio Celso de Araujo

ENGENHARIA DO AMBIENTE (DEA)
Chefe: Paulo Murat de Sousa
Subchefe: Anibal Pereira de Azevedo

ENGENHARIA ECONÔMICA (DEC)
Chefe: Katia Maria Farah Arruda
Subchefe: Francisco Antonio Viana de Carvalho

ENGENHARIA INDUSTRIAL (DEI)
Chefe: Nilo Ruy Correa
Subchefe: Newton Tadachi Takashina 

ENGENHARIA QUÍMICA (DTEQ)
Chefe: Maria Alice Ibañez Duarte
Subchefe: Simon Rosental

EXERCÍCIO PROFISSIONAL (DEP)
Chefe: Jorge Luiz Bitencourt da Rocha
Subchefe: Fatima Sobral Fernandes

FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO (DFE)
Chefe: Fernando Jose Correa Lima Filho
Subchefe: Mathusalecio Padilha

GEOTECNIA (DTG)
Chefe: Manuel de Almeida Martins 
Subchefe: Ian Schumann Marques Martins

MANUTENÇÃO (DMA)
Chefe: Ivanildo da Silva
Subchefe: Itamar Marques da Silva Junior

RECURSOS HÍDRICOS E 
SANEAMENTO (DRHS)
Chefe: Ibá dos Santos Silva
Subchefe: José Stelberto Porto Soares

RECURSOS NATURAIS  
RENOVÁVEIS (DRNR)
Chefe: Jorge Luiz Paes Rios
Subchefe: Gerson Luiz Soriano Lerner

TRANSPORTE E LOGÍSTICA (DTRL)
Chefe: Uiara Martins de Carvalho
Subchefe: Fernando Luiz Cumplido Mac Dowell

URBANISMO E PLANEJAMENTO 
REGIONAL (DUR)
Chefe: Duaia Vargas da Silveira
Subchefe: Affonso Augusto Canedo Netto

Pensando o panorama 
energético do Brasil

Discutir o planejamento energético 
do país está entre as prioridades 
daqueles que pensam o Brasil. 
Com 40% da matriz energética 
renovável – a média mundial é de 
13,8% – o Brasil não está mal. No 
que diz respeito à energia elétrica, 
as fontes renováveis são ainda 
mais significativas, representando 
74,6% em um mundo com média 
de 23,6%. Mas o que antes 
era hidrelétrica hoje é termo 
hidrelétrica graças à necessidade do 
acionamento de usinas movidas a 
carvão e gás. Boa parte tem como 
causa a construção de hidrelétricas 
sem reservatórios. 

“Qualquer coisa que se faça cria 
impacto ambiental. Os lagos das 
usinas hidrelétricas são a sua 
poupança. O projeto de Belo 
Monte, por exemplo, previa 
quatro usinas com um grande 
alagamento. Infelizmente só 
permitiram a construção sem 
reservatório, diminuindo muito 
a sua capacidade”, explicou o 
professor de Políticas Estratégicas 
da Escola Superior de Guerra, 
o engenheiro químico Simon 
Rosental, em palestra promovida 
dia 6 de abril pela Diretoria de 
Atividades Técnicas (DAT), 

a Divisão Técnica de Energia 
(DEN) e a Divisão Técnica de 
Engenharia Química (DTEQ). 

Rosental vê com otimismo o uso 
que o país tem dado às fontes 
alternativas e à biomassa, embora 
admita ter sido contra no início.  
Por outro lado, o engenheiro avalia 
a reação negativa brasileira à energia 
nuclear como preconceituosa e 
indica as tragédias em Hiroshima 
e Nagasaki como origens do  
excesso de cuidado. Para ele, as 
medidas de segurança comuns  
hoje às usinas nucleares são 
suficientes para impedir acidentes 
e a reserva de minérios brasileira, 
sexta maior do mundo, é uma 
vantagem desperdiçada. 

Entre os pontos que podem criar 
um cenário pessimista para o 
país no futuro estão, segundo o 
palestrante, a má gestão do Pré-Sal, 
dificuldade de licenciamento de 
hidrelétricas, indefinições quanto 
às nucleares e problemas com a 
transmissão e distribuição. 

Para que o cenário otimista seja uma 
realidade no futuro será necessária 
decisão política de Estado que 
invista em pesquisa e tecnologia, 
tanto de baixo fator de capacidade 
quanto nas tecnologias de ponta, 
ainda não disponíveis. “O Brasil 
não se defronta propriamente com 
o problema energético e sim com 
o desafio de aproveitar a janela de 
oportunidades que se abrem neste 
início de século XXI”, concluiu.

Cobertura no Portal do Clube de 
Engenharia: http://goo.gl/Ld1oTS

Novo olhar para a 
mobilidade urbana

Pensar o Rio de Janeiro como uma  
matriz de transporte que polua 
menos e descomplique o trânsito 
é a proposta do engenheiro civil 
Ivan de La Rocque publicada no 
livro O Rio de Janeiro do Terceiro 
Milênio, volume 2, lançado no 
Clube de Engenharia dia 19 
de abril. Para o autor, o Veículo 
Leve Sobre Trilhos (VLT), tal 
qual o que está em fase de testes 
no Centro do Rio, é a melhor 
saída. Linhas que cruzariam os 
bairros do Flamengo, Botafogo, 
Copacabana, Ipanema, Leblon, 
Gávea e Jardim Botânico, 
comunicando-se com as linhas 
já em construção no Centro e 
Porto Maravilha, funcionariam 
juntamente com os carros, como 
os antigos bondes. Bairros fora 
da zona de influência do VLT 
seriam conectados à troncal 
circular por meio de veículos de 
pequeno porte. O presidente 
do Clube, Pedro Celestino, 
destacou, na apresentação de 
Ivan de La Rocque, que o 
planejamento é essencial para 
se resolver os problemas da 
mobilidade urbana na cidade. 
“O Clube de Engenharia 
está propondo a reintrodução 
do planejamento como uma 
atividade de Estado. Não é uma  
atividade de governo. Os órgãos 
existentes no Rio de Janeiro se  
destinam ao controle de execução  
orçamentária e não pensam mais 
no ponto de vista sistêmico, 
ordenado em relação aos nossos 
principais problemas”, afirmou. 
A proposta de Ivan é que o seu 
projeto seja avaliado pela Rio-
Ônibus, Clube de Engenharia, 
Associação Comercial, 
Prefeitura e Jockey Club. 

http://goo.gl/uJtpHq

Simon Rosental apresentou o panorama 
energético do país e mudanças possíveis.
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Memória abandonada

Os 170 apartamentos dos 24 andares 
sempre foram símbolos de elegância. 
Hoje, após a destruição do que havia 
antes, o projeto de modernização 
jamais saiu do papel e o Hotel Glória 
corre o risco de desaparecer de vez, 
vítima do completo abandono.

Foi o primeiro hotel cinco estrelas 
do país, inaugurado em 1922. O 
projeto, de Joseph Gire, que também 
desenhou o Copacabana Palace, se 
tornou um ícone da cidade. Recebeu 
chefes de Estado, artistas e políticos 
de todo o mundo e os bailes de 
carnaval faziam parte da cultura e do 
imaginário do Rio.

Quando o Grupo EBX, do 
empresário Eike Batista, comprou 
o prédio, em 2008, a proposta 
era reformá-lo, no âmbito do 
projeto de revitalização da área da 
Marina da Glória. Com a ideia de 
inaugurar uma nova era de requinte 
no coração da Glória, o objetivo 
das obras era posicioná-lo entre 
os dez melhores do mundo. Dois 
anos depois, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) anunciou o 
financiamento de R$ 146,5 milhões 

para a reforma dentro da linha 
ProCopa Turismo, que tinha como 
alvo a construção e reforma de 
hotéis para a Copa de 2014.

Futuro incerto
Em 2014, no entanto, as obras já 
completavam um ano paralisadas. O 
Grupo EBX passava por profunda 
crise financeira e assinou o contrato 
de venda do empreendimento 
ao fundo suíço Acron AG. Em 
novembro do mesmo ano, no 
entanto, o negócio foi cancelado e 
Eike voltou a assumir o hotel.

A última página de uma longa 
história que condenou ao abandono 
um dos ícones do setor hoteleiro no 
Rio e no país foi escrita em janeiro 
de 2016. O Mubadala Investment 
Company, fundo soberano de Abu 
Dhabi, que era um dos principais 
credores da EBX, acertou com Eike 
a transferência do empreendimento 
do Hotel Glória e 29% da OSX, 
empresa naval do grupo X. A ideia 
era diminuir as dívidas do grupo e 
retomar o projeto de revitalização 
do Hotel Glória. Desde então nada 
aconteceu na obra.

Insalubre e inseguro
Desde a paralização das obras, a 
população do entorno do hotel vem  
lidando com focos de doenças, a 
depredação e o perigo de assaltos. 
José Marconi Márcio Andrade, 
presidente da Associação de 
Moradores da Glória, conta que a 
preservação do patrimônio histórico 
do bairro é uma prioridade para a 
associação: “A Glória tem muita 
história, é um bairro tradicional. 
Depois do Centro, é o bairro com o  
maior número de monumentos 
tombados em toda a cidade do Rio, 
com a maior concentração de postes 
antigos, além de dois dos cinco 
monumentos do Brasil Colonial da 
cidade. E hoje o Glória se soma 
ao Palácio São Joaquim e à Igreja 
Positivista do Brasil, símbolos de 
completo abandono”, destaca. 

A relação entre o Grupo EBX 
e os moradores do bairro eram 
boas, mas toda comunicação foi 
cortada quando o empreendimento 
foi vendido para os fundos 
suíço e árabe. “Os moradores 
eram convidados a conhecer e 
acompanhar o andamento do 
projeto e nos escutavam sobre 

tudo. O barulho, o movimento 
de caminhões, tudo era discutido 
com os moradores e soluções eram 
debatidas. Depois da venda nunca 
mais tivemos notícias”, lamentou 
Marconi, que só há pouco tempo 
conseguiu fazer contato com um 
representante do Fundo Soberano 
de Abu Dhabi: “as informações são 
de que não sabem se vão ou não dar 
andamento ao projeto do hotel”.

O destino do Glória segue incerto 
nas mãos de fundos estrangeiros. 
A associação de moradores foi 
buscar apoio na imprensa. Poços 
de elevadores viraram piscinas, 
com número crescente de casos 
de dengue. “Conseguimos que a 
prefeitura trate a água e a empresa 
que retira a água sempre que há 
chuva forte”, explicou Marconi, 
que lamenta: “Após dez da noite o 
perigo de assaltos é enorme”.

Abandonado nas mãos de fundos estrangeiros, 
o Glória conta parte da história do país.

Com histórico de sofisticação e símbolo de um plano ambicioso para revitalizar  
tradicional bairro do Rio, o Hotel Glória é o retrato do abandono.


