
Clube de Engenharia
JORNAL DO ano lII - no 568 - rIo dE janEIro - jUlHo dE 2016

Diálogos abertos De volta aos trilhos
Secretaria de apoio aos 
Estudantes de Engenharia 
avança em propostas 
concretas.

Ciclo de palestras debate 
infraestrutura no Brasil e 
destaca conquistas do setor 
ferroviário.9 10

Belo Monte pode apontar caminhos para futuro do setor

InSTITUCIonal
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na disputa das eleições 2016, o Clube 
de Engenharia volta a viver, de 24 a 
26 de agosto, o encontro democrático 
de seus associados na afirmação do 
voto para a renovação de um terço do 
Conselho diretor.

Com foco na gestão municipal, o 
fortalecimento da engenharia como 
carreira pública foi o destaque dos 
debates promovidos pela Federação 
nacional de Engenheiros, em parceria 
com o Clube de Engenharia.

Cresce Brasil
+ Engenharia
+ Desenvolvimento

União de ideias 
em defesa da 
engenharia 

páginas 3, 8 e 12

CIdadESElEIÇÔES

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte foi planejada para operar com a capacidade máxima de 11.233,1 MW

FErrovIaS

páginas 5, 6 e 7

Um dos maiores investimentos do sistema elétrico nacional, 
a história da Usina Hidrelétrica de Belo Monte se traduz 
em um longo aprendizado que vem contribuindo de 
maneira decisiva para o futuro das construções no setor. 
os confrontos entre desenvolvimentistas e ambientalistas 
se arrastam há décadas. de um lado, a urgência de energia 
para acompanhar números crescentes do consumo nacional, 
e de outro a urgência em considerar nesses investimentos os 
fatores ambientais e humanos. a perspectiva é que o Brasil 
siga com a energia hidrelétrica, cujo potencial está longe 
de ser totalmente explorado, sem, no entanto, abandonar a 
visão da questão ambiental como a dimensão constitutiva de 
um modelo de desenvolvimento que se quer democrático, 
soberano, sustentável e inclusivo. no centro desse debate 
necessário está a Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
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Posicionamento do Clube de 
Engenharia sobre a situação da Oi
Em face ao processo de recuperação judicial 
em que se encontra a oi e à necessidade de se 
proteger a base instalada de seus 73 milhões de 
usuários espalhados por todo o território nacional, 
à exceção do Estado de São Paulo, o Clube de 
Engenharia tem o seguinte entendimento:

1. a infraestrutura para prestação de serviços de 
telecomunicações operada pela oi, essencial para 
o funcionamento da economia do país e para 
as comunicações entre as pessoas, em nenhuma 
hipótese pode colapsar ou perder qualidade.

2. Pelas normas regulatórias em vigor, 
estabelecidas pela Constituição Federal de 
1988 e pela lei geral de Telecomunicações 
de 1997, os bens e instalações associados à 
concessão são reversíveis à União ao final da 
concessão, ou em casos em que a concessionária 
tenha dificuldades em dar continuidade aos 
serviços. Tais bens reversíveis são patrimônio 
público, que permitem que a infraestrutura 
instalada e operada pela concessionária possa 
ser novamente licitada, dando-se continuidade 
ao atendimento adequado dos serviços. no caso 
da oi, o valor dos bens é objeto de controvérsia 
pois, segundo a imprensa, há avaliações desde 5 
bilhões de reais (anaTEl) até 108 bilhões de 
reais (TCU), o que permite antever demanda 
judicial de demora imprevisível.

3. a situação financeira da oi, cuja dívida a 
ser equacionada em processo de recuperação 
judicial é a maior ocorrida no país até hoje, com 

credores espalhados pelo mundo, com pedidos 
de falência de suas subsidiárias em outros países 
e o não pagamento de obrigações vencidas, 
evidenciam um processo longo e incerto para a 
recuperação da empresa.

4. nessas circunstâncias, o Clube de Engenharia 
espera da anaTEl que garanta a segurança 
institucional do sistema de comunicações operado 
pela oi, a partir da elaboração de um plano de 
contingência em conjunto com a empresa, no 
qual fique expressa a possibilidade de intervenção 
na concessionária, tal como previsto pelo artigo 
110 da lei geral de Telecomunicações, de modo 
a preservar a qualidade e a continuidade dos 
serviços por ela prestados.

A Diretoria

www.clubedeengenharia.org.br
32.394/RJ
www.clubedeengenharia.org.br
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ElEIÇÕES

Chapa Engenharia e Desenvolvimento
Abílio Valério Tozini 

Alexandre Vacchiano de Almeida 
Edson Monteiro 

Helena Schmukler 
Ibá dos Santos Silva 

José Eduardo Pessoa de Andrade 
Luiz Antônio Cosenza 

Luiz Bevilacqua 
Luiz Felipe Pupe de Miranda 
Marcio de Queiroz Ribeiro 

Mariano de Oliveira Moreira 
Marilene de Oliveira Ramos M. Santos 

Mathusalecio Padilha 
Newton Tadachi Takashina 

Paulo Alcântara Gomes 
Plínio de Aguiar Junior 

Regina C.C. da Silva Moniz Ribeiro 
Ricardo Latgé Milward Azevedo 

Rivamar da Costa Muniz 
Roberto Saturnino Braga

Suplentes:
Edson Rodrigues Esterminio

Fernando Moreira Tavares da Silva 
Manuel de Almeida Martins 

Chapa Novo Clube de Engenharia
Antonio Fernando de Souza Pinto Saback

Clovis Augusto Nery
Eduardo Proença Hingst
Evaldo Valladão Pereira

Francisco Jadson Miranda Viana
Francisco Otavio Figueiredo Salgueiro

Itamar Marques da Silva Junior
João Manuel Meireles Teixeira Sampaio

Jorge Luiz Bitencourt da Rocha
José Alexandre dos Santos

José Brant de Campos
José Jorge da Silva Araujo

Manoel Gibson Maria Diniz Navas
Ottilio Guernelli Junior
Paulo Murat de Souza

Rafael Oliveira da Mota
Ricardo Noronha Viegas

Rodrigo Marendaz Silva Pimenta
Rubens Mascarenhas da Gama

Yara Teixeira Cavalcanti

Candidatos às eleições para a renovação do 
terço do Conselho Diretor – triênio 2016/2019
O Clube de Engenharia realiza, de 24 a 26 de agosto, de 12h às 20h, eleições para a renovação do terço de seu Conselho Diretor – 
triênio 2016/2019. A abertura da Assembleia Geral Ordinária dá início ao processo eleitoral às 11h de 24 de agosto, quarta-feira. 
A apuração dos resultados acontece a partir das 20h30min de 26 de agosto, sexta-feira. A posse dos eleitos para o Conselho Diretor 
será realizada em Assembleia Geral Solene em 5 de setembro, segunda-feira, às 18h.

Publicamos, a seguir, a relação dos integrantes das chapas concorrentes ao terço do Conselho Diretor.
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CrESCE BraSIl

Propostas das engenharias para as cidades

Essas foram algumas das questões 
abordadas por entidades de 
engenharia reunidas em evento da 
Federação nacional dos Engenheiros 
(FnE), em parceria com o Clube de 
Engenharia, dia 29 de junho.
o encontro foi o marco do 
lançamento da nova fase do projeto 
“Cresce Brasil + Engenharia + 
desenvolvimento”. Iniciado em 2006, 
o projeto deu vida ao Programa de 
aceleração do Crescimento (PaC) e 
avança, agora com foco nas cidades, 
rumo a uma gestão local mais humana 
e transparente.
a urgência do debate foi destacada 
na mesa de abertura por josé Tadeu 
da Silva, presidente do Conselho 
Federal de Engenharia e agronomia 
(Confea). “Enquanto no Brasil a má 
gestão administrativa afirma que não 
é necessário o projeto para realizar 
obras, em outros países a cultura é 
de confiança nos conhecimentos 
técnicos e científicos de profissionais 
de engenharia. É preciso resgatar isso 
no Brasil”, defendeu  o presidente do 
Confea. o desafio é grande: tramita 
no Senado projeto para extinguir a 
anotação de responsabilidade Técnica 
(arT) e a anuidade obrigatória das 
entidades certificadoras, ainda segundo 
Tadeu, com um objetivo preocupante: 
“facilitar a entrada de engenheiros e 
empresas internacionais no mercado 
nacional”.
o projeto Cresce Brasil, tem como 
alvo os governos municipais. “no 
momento delicado pelo qual passa 
nosso país, temos a obrigação, como 
profissionais da área tecnológica, 
de unir nossa engenharia, nossas 

entidades, e mostrar que temos 
condições de contribuir e trabalhar 
a favor do Brasil”, afirmou Murilo 
Celso de Campos Pinheiro, 
presidente FnE. a grande 
oportunidade dos temas em debate 
foi registrada por Pedro Celestino, 
presidente do Clube de Engenharia. 
“É o momento em que a onU 
convoca uma grande conferência - 
em Quito, Equador, em novembro 
- que vai discutir os problemas da 
cidade do mundo contemporâneo e 
o que fazer para que sejam cidades 
menos hostis aos homens”, ressaltou. 

Caminhos a trilhar
destaques entre as muitas propostas 
apresentadas:
1. Fortalecer a engenharia como 
carreira pública. além de ser uma 
forma de proteger o dinheiro 
público e dar maior garantia de 
qualidade às obras, é o espaço para 
o exercício pleno do papel social do 
engenheiro;
2. a engenharia deve contribuir 
de maneira mais efetiva na gestão 
municipal;
3. Criar parte de um órgão 
de Estado com corpo técnico 
permanente, sólido, que permaneça 
em suas funções e mantenha suas 
prerrogativas independentemente dos 
governos que se alternam no poder;
4. Criar condições ideais de 
trabalho; infraestrutura adequada 
de software e hardware são 
imprescindíveis para que a 
engenharia pública cumpra suas 
funções sociais;

5. relações entre gestores públicos 
e engenheiros precisam ser 
reconstruídas com base no respeito 
aos conhecimentos técnicos, hoje 
subordinados a desmandos do poder. 
Exemplo:  na rocinha, rio de 
janeiro, enquanto o governo insistia 
no teleférico turístico, a comunidade 
pedia esgoto e iluminação; 
6. valorizar funcionários de carreira 
e técnicos concursados na nomeação 
de gestores em áreas técnicas; 
7. Manter a contratação das 
empresas para a realização das 
obras, mas devolver ao Estado seu 
papel de planejador e fiscalizador; 
8. Trabalhar pela aprovação do 
Projeto de lei da Câmara dos 
deputados nº 13 de 2013, que define 
como atividades de Estado as carreiras 
de engenheiro e engenheiro agrônomo 
ocupantes de cargo efetivo no serviço 
público federal, estadual e municipal.
9. aproximar a sociedade e abrir 
espaços para a participação popular 
na escolha e acompanhamento de 
obras públicas;
10. recursos devem garantir 
projetos de qualidade, com captação 
sob a  responsabilidade dos governos 
estaduais, mas não exclusivamente na 
forma de empréstimo, e sim mista; 
11. recursos devem ser 
orçamentários, ou seja, doações 
do Ministério das Cidades 
para as cidades, e também com 
financiamento de bancos públicos, 
que devem analisar o perfil e a 
capacidade de cada prefeitura;
12. distribuição mais justa de 
recursos para estados e municípios.

Quais os maiores desafios das cidades? Que barreiras precisam ser derrubadas e que saídas devem ser perseguidas para que a vida 
nesses enormes conglomerados humanos, que abrigam mais da metade da população mundial, seja mais segura e igualitária?

Participaram do seminário: josé 
Tadeu da Silva (Confea), Murilo 
Celso de Campos Pinheiro 
(FnE), Pedro Celestino (Clube 
de Engenharia), ronaldo lessa 
(deputado federal); ricardo araújo, 
secretário de obras de rio Branco, 
acre;  Carlos Monte (FnE); 
Edmundo Costa leite, secretário 
de Planejamento, Habitação e 
Urbanismo do Município de 
duque de Caxias; reinaldo Barros 
(presidente do Crea-rj); Marco 
aurélio Cabral Pinto, professor da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF); jurandir Fernandes 
(Sindicato dos Engenheiros no 
Estado de São Paulo/Seesp); 
vicente de Paula loureiro, 
diretor executivo da Câmara 
Metropolitana de Integração 
governamental do rio de janeiro; 
Márcio Queiroz, conselheiro 
do Clube de Engenharia; nilo 
ovídio lima Passos, presidente 
da Seaerj; antonio octaviano, 
diretor de Extensão do Instituto 
Superior de Inovação e Tecnologia 
(Isitec); Carlos Bastos abraham 
(FnE) e renato da Silva almeida, 
conselheiro e ex-presidente do 
Clube de Engenharia.

acesse o documento 
Cresce Brasil aqui (http://
portalclubedeengenharia.org.
br/arquivo/1467848384.pdf/
documentos)
Confira a palestra completa aqui 
(https://www.youtube.com/
watch?v=I85kmvtP3ka)

www.clubedeengenharia.org.br
http://portalclubedeengenharia.org.br/arquivo/1467848384.pdf/documentos
http://portalclubedeengenharia.org.br/arquivo/1467848384.pdf/documentos
http://portalclubedeengenharia.org.br/arquivo/1467848384.pdf/documentos
http://portalclubedeengenharia.org.br/arquivo/1467848384.pdf/documentos
https://www.youtube.com/watch?v=I85kmvtP3kA
https://www.youtube.com/watch?v=I85kmvtP3kA
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“É preciso aprender com Belo Monte” 
os debates entre desenvolvimentistas 
e ambientalistas sobre a construção de 
usinas hidrelétricas com reservatórios 
de acumulação se arrasta há décadas. 
de um lado, um país que precisa 
urgentemente de energia para 
acompanhar os números crescentes 
do consumo e que tem um sistema 
privilegiado no que diz respeito 
ao aproveitamento da energia 
hidrelétrica. do outro, a consciência 
de que é preciso buscar caminhos para 
que fatores ambientais e humanos 
sejam cada vez mais contemplados em 
grandes obras. no centro do debate, a 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Em fevereiro do ano em curso a 
usina deu início à geração de energia, 
com o acionamento de sua primeira 
turbina. a plena capacidade instalada 
de geração, de 11,2 mil MW, deve ser 
atingida em 2019 e poderá beneficiar 
60 milhões de pessoas em 17 estados 
brasileiros, segundo cálculos do 
governo. Cerca de 10% da energia 
total consumida no país sairá da UHE 
de Belo Monte, que só é menor que 
as hidrelétricas de Três gargantas, 
na China, com 22,5 mil MW e da 
binacional Itaipu, com 14 mil MW.

o início da operação da usina é um 
capítulo importante nessa história 
que vem sendo escrita desde a década 
de 1970 e reacende discussões que, 
embora exaustivamente travadas 
ao longo dos anos, estão longe de 
conclusão. o embate, bastante 
complexo, evidencia os diversos 
enfoques envolvidos, com objetivos 
nem sempre claros, desde a 
dificuldade em delinear interesses até 
a falta de um diálogo efetivamente 
franco e transparente entre sociedade, 
investidores e governos municipais, 
estaduais e federal.

Expansão da oferta
a UHE Belo Monte foi planejada 
para operar com a capacidade máxima 
de 11.233,1 MW e com energia 
firme de 4.571 MW médios, solução 
de engenharia para que a usina gere 
energia de forma constante com 
baixo impacto socioambiental e com 
a menor área alagada possível, que é o 
reservatório com 503 km². Como uma 
hidrelétrica a “fio d’água”, sem grandes 
reservatórios para armazenar água, 
quando a vazão é pequena a usina gera 
menos energia. 

É inegável que um empreendimento 
como a UHE Belo Monte exige a 
realização de estudos que atestem sua 
viabilidade. a empresa norte Energia 
S.a, consórcio construtor responsável, 
não poupou esforços neste sentido: 
revisou os estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Xingu, promoveu 
o Estudo de Impacto ambiental 
(EIa/rima), realizou estudos 
antropológicos das Populações 

Indígenas e também a avaliação 
ambiental Integrada (aaI). dez 
empresas integram o consórcio: 
andrade gutierrez (18%), odebrecht 
(16%), Camargo Corrêa (16%), 
Queiroz galvão (11,50%), oaS 
(11,50%), Contern (10%), galvão 
(10%), Serveng (3%), j. Marlucelli 
(2%) e Cetenco (2%).

Para discutir a construção da usina, 
entre 2007 e 2010, a partir de dados 
oficiais divulgados pela empresa, foram 
realizadas 12 consultas públicas; dez 
oficinas com a comunidade que vive 
na área do empreendimento; fóruns 
técnicos em Belém e no Xingu; visitas 
a mais de 4.000 famílias; quatro 
audiências públicas do Instituto 
Brasileiro do Meio ambiente e 
recursos naturais renováveis 
(Ibama), com mais de 6.000 pessoas; e 
30 reuniões da Fundação nacional do 
Índio (Funai) em aldeias indígenas.
a necessidade da construção de Belo 
Monte e de usinas hidrelétricas em 

geral encontra base em números. o 
consumo per capita de energia deve 
aumentar significativamente nos 
próximos dez anos. À medida que 
o país se desenvolva e que grupos 
sem acesso a bens e serviços básicos 
passem a ser atendidos, a demanda 
deverá crescer cerca de 50%. a 
expansão da oferta de energia por 
meio de hidrelétricas é defendida por 
especialistas com argumentos de que 
poluem menos que usinas a gás, nossa 
alternativa direta. Belo Monte deverá 
evitar a emissão de 18 milhões de 
toneladas de Co2 que seriam jogados 
na atmosfera para a mesma geração 
energética em usinas movidas a gás, ou 
45 milhões caso o combustível fosse o 
carvão.

o empreendimento é importante 
não apenas por ser um dos maiores 
feitos no sistema elétrico nacional, mas 
também por propiciar um aprendizado 
que poderá ajudar a definir o futuro 
dos investimentos no setor. neste 

EnErgIa

Vista aérea dos canais que levam à barragem da Usina Hidrlétrica de Belo Monte.
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cenário, é preciso contabilizar a 
vantagem da construção de um 
Sistema Hidroelétrico Interligado 
(SIn), que distingue o Brasil do 
resto do mundo no que diz respeito à 
segurança energética.
“Isso significa”, esclarece o primeiro 
vice-presidente do Clube de 
Engenharia, Sebastião Soares, “que 
gozamos do privilégio de viver em um 
país no qual quando está seco no rio 
grande do Sul, chove no norte e vice-
versa. o princípio da plena utilização 
da reserva hidrelétrica é baseado nisso. 
Seguiremos com a energia hidrelétrica, 
potencial ainda longe de ser 
totalmente explorado no Brasil. daí a 
enorme importância desse debate.”

Reserva e impactos
apesar dos números, o avanço na 
construção da reserva energética 
nacional encontra obstáculos que 
pouco têm a ver com os interesses 
soberanos do país. a pressão de 
organizações ligadas ao meio 
ambiente e constantes embargos de 
órgãos licenciadores têm conseguido, 
efetivamente, evitar a construção 
de reservatórios de acumulação de 
grande porte. Importantes no que se 
refere ao estoque de energia para todo 
o país, os reservatórios promovem a 
regularização dos rios, além de outros 
múltiplos usos que podem apresentar. 
Embora essa questão esteja entre 
as principais preocupações de 
organizações não governamentais 
e órgãos ambientais, segundo o 
engenheiro Mauricio Tolmasquim, 
presidente da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), em artigo 
escrito para a Folha de São Paulo, a 
preocupação não se justifica. “Se, por 
hipótese, fossem implantadas todas 
as hidrelétricas que constituem o 
potencial da amazônia, o somatório 
dos reservatórios ocuparia menos de 
0,5% de sua área total. Para efeito 

de comparação, terras indígenas 
representam 24% e as unidades de 
conservação, 27%. o reservatório da 
usina de Belo Monte ocupa apenas 
503 km², o equivalente a 0,01% da 
amazônia”, esclarece Tolmasquim.

além de irrisória se comparada com a 
totalidade da amazônia, a área alagada 
pelo empreendimento foi calculada 
levando em consideração diversos 
fatores que mitigaram bastante os 
impactos causados. o ex-chefe do 
departamento de Meio ambiente da 
Eletrobrás, Sérgio almeida, destaca 
que dos 503 km² do reservatório 
de Belo monte, 228 km² já ficam 
submersos nas épocas de cheia do 
rio Xingu. “realmente o percentual 
da amazônia brasileira inundada 
pelo reservatório é muito pequeno. 
além disso, grande parte da área 
adicional de inundação foi degradada 
por madeireiros e pecuaristas. a 
relação entre a área do reservatório e 
a potência instalada – 0,05km²/MW 
- é muito favorável, cerca de 10% da 
média nacional. o projeto inicialmente 
concebido previa dois reservatórios, 
totalizando 1.225 km², mas mereceu 
forte oposição de movimentos sociais, 
especialmente de comunidades 
indígenas. Por conta dessa reação, os 
estudos evoluíram para a criação de 
apenas um reservatório”, relata Sérgio.

Pressões e interesses
o esforço realizado para que novas 
usinas não saiam do papel vieram 
à luz nos relatórios da agência 
Brasileira de Inteligência, de 2011, 
com incertezas sobre as intenções de 
ongs que se dedicavam a impedir 
a construção da usina. Segundo os 
documentos “algumas das ongs 
atuantes no Estado recebem doações 
de organismos internacionais e 
governos estrangeiros, que contribuem 
significativamente para a realização 
de suas atividades no País”. o 

documento traz uma lista completa 
de ongs e seus financiadores, bem 
como suas parcerias com organizações 
locais. “Há de fato quem queira 
utilizar razões ambientais para cercear 
o nosso desenvolvimento”, alerta 
Sebastião. 

Existem questões de mercado 
envolvidas, confirma Sergio almeida, 
alertando, no entanto, que o caminho 
correto não é deslegitimar todas as 
organizações sociais que defendem 
bandeiras relacionadas ao assunto. 
“Sabemos que existem ongs 
sem compromisso com o interesse 
nacional, cuja ação é orientada 
para privilegiar a produção de 
energia elétrica através de usinas 
térmicas, solares e eólicas – ainda 
que reconhecendo que estas devem 
fazer parte da matriz de produção de 
energia – visando à venda ao Brasil de 
tecnologia e equipamentos. Mas isso 
não deve nos impedir de levar em 
consideração os debates propostos 
por importantes organizações 
sociais, tais como o Movimento de 
atingidos por Barragens (MaB), 
que tem contribuído bastante para 
a democratização dos processos de 
decisão.”

já o Instituto Brasileiro de Meio 
ambiente e dos recursos naturais 
renováveis (Ibama) entende que os 
vetos a projetos de hidrelétricas com 
grandes reservatórios têm como causa 
a qualidade dos projetos apresentados. 

Segundo o Ibama, as empresas 
de energia apresentam Estudos e 
relatórios de Impacto ambiental 
(EIa/rIMa) geralmente elaborados 
por consultorias terceirizadas que 
não levam em conta, por exemplo, 
planos de desenvolvimento das bacias 
hidrográficas com usos múltiplos 
da água, sendo o aproveitamento 
hidrelétrico apenas um deles. Com 
pleno foco na usina, os projetos 
caem em muitas exigências de 
analistas ambientais. Para não atrasar 
cronogramas, algumas concessionárias 
simplificam o projeto removendo os 
reservatórios. 

“É preciso aprender com as 
experiências trazidas pelas grandes 
obras de infraestrutura, e Belo 
Monte é uma oportunidade para 
esse aprendizado”, afirma Sebastião 
Soares. “Temos que buscar soluções 
que atendam à necessidade de gerar 
energia hidrelétrica, preservando os 
valores de meio ambiente, aspectos 
sociais, populações ribeirinhas e 
indígenas”, destaca. Para ele, o 
fortalecimento do Ibama é urgente 
e definitivo para que as próximas 
usinas sejam construídas com o menor 
impacto possível.

“Há um problema geral na questão 
ambiental que é a pouca prioridade 
recebida pelo Ibama como órgão de 
Estado voltado para a preservação 
do meio ambiente, contribuindo 
assim para o desenvolvimento 
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sustentável do Brasil durante as 
próximas décadas. Hoje não existem 
quadros para uma fiscalização 
eficiente. Em um país como o Brasil, 
é fundamental que o Ibama tenha 
categoria comparável ao Itamarati, 
com uma estrutura e carreiras 
de Estado, com personalidade, 
força e relevância, uma estrutura 
densa, permanente, com quadros 
suficientes”, defende Sebastião. 

Entre as experiências legadas de 
projetos anteriores está o fato de 
ganhos socioeconômicos locais se 
estabelecerem mais consistentemente 
a médio e longo prazo, inclusive com 
os recursos dos royalties. É o caso, 
por exemplo, das cidades de Foz 
do Iguaçu e de outros municípios 
situados no entorno do lago de Itaipu 
no sudoeste paranaense, de Paulo 
afonso e cidades no entorno do lago 
de Furnas em Minas gerais, nas 
bacias dos rios Tietê e Paraná, no 
Estado de São Paulo, dentre outras.

Desenvolvimento humano
dois extremos em luta: de um 
lado, a defesa incondicional da 
construção das usinas com grandes 
reservatórios, entendendo que é essa 
a principal estratégia no qual o setor 
deve se alicerçar; de outro, os que 
lutam pela proibição da construção 
de novas usinas na amazônia 
e, levando em conta o lado 
humano das grandes obras, criam 
dificuldades no avanço dos debates 
sobre as necessidades do país. 

o Inventário de Potencial 
Hidrelétrico, trabalho que é a base 
do planejamento e de decisões 
relativas ao setor elétrico, coleta e 
sistematiza informações sobre o 
regime hidrológico, pluviosidade, 
topografia e a vazão centenária. 
além de identificar os cursos d’água 
com potencial para a produção de 

energia e definir o cronograma 
de aproveitamento, também 
busca apontar fatores como a 
localização de populações indígenas 
e povos ribeirinhos, entre outras 
informações. 

Sérgio almeida avalia que com 
esses dados em mãos, o debate 
precisa ser ampliado. “a questão é 
definir até que ponto a sociedade 
admite a implantação de um 
empreendimento tendo em vista 
os impactos por ele causados. a 
proposição de alternativas para 
aproveitamento de recursos naturais 
deve contar com o concurso da 
engenharia, mas as decisões a serem 
tomadas transcendem em muito as 
questões tecnológicas. Essa é uma 
tarefa da sociedade.”

Sobre a questão indígena, Sebastião 
destaca olhares extremados sobre 
o assunto, que não colaboram com 
o debate. “É um erro pensar essas 
populações assumindo que todas 
atuam como os yanomami que, 
com território demarcado, de forma 
contínua, no Brasil, na Colômbia 
e na venezuela, representam um 
enclave no território nacional, sob 
inspiração e liderança de interesses 
britânicos. não são todos assim. Há 
grupos indígenas importantíssimos 
para a nossa formação. os guaranis, 
no oeste de São Paulo, sul do 
Mato grosso do Sul, sul de goiás, 
norte do Paraná até o Paraguai, 
têm importância extraordinária no 
desenvolvimento histórico dessa 
região. São Paulo, na época da 
independência, falava nheengatu, 
um dialeto tupi-guarani misturado 
com português. Esses povos 
hoje são decadentes porque seu 
território se desenvolveu de tal 
maneira que estão marginalizados. 
o medo é que aconteça o mesmo 
no Xingu”, afirma.

Em ambos os campos os números 
são expressivos e apontam para 
a necessidade de mais diálogo e 
da relevância desse aprendizado. 
Fica claro, também, o papel do 
protagonismo das organizações 
sociais verdadeiramente 
comprometidas com fatores humanos 
relacionados às obras como apoio 
para a fiscalização realizada pelos 
órgãos responsáveis. “É uma questão 
que merece reflexão cuidadosa. Pela 
legislação atual do setor, os projetos 
de novas obras são levados a leilão 
e a empresa que oferecer o preço 
mais baixo para venda da energia 
vence a licitação, se obrigando 
a cumprir todas as exigências 
previstas no projeto, mas que 
oneram a construção do complexo 
gerador de energia. Por isso, os 
vencedores dos leilões travam uma 
permanente queda de braço com os 
órgãos fiscalizadores e reguladores, 
encarregados do acompanhamento 
das ações visando à compensação dos 
impactos negativos e à integração 
com outras ações de políticas 
públicas. nem sempre esses órgãos 
dispõem de recursos financeiros e 
humanos suficientes para enfrentar 
o conflito entre o interesse público 
e o do empreendedor.  Sob essa 
ótica, o acompanhamento do projeto 
pelas organizações sociais torna-
se ainda mais relevante”, defende 
Sérgio almeida.

Em meio ao debate, vale registrar 
a observação do professor Henri 
acselrad, do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano e regional, 
da Universidade Federal do rio 
de janeiro (IPPUr/UFrj): “a 
questão ambiental não deve ser vista 
necessariamente como um entrave 
ao desenvolvimento mas, sim, 
como dimensão constitutiva de um 
modelo de desenvolvimento que se 
quer democrático e inclusivo”.

Fiscalização e 
gestão pública
o pacote de medidas de 
mitigação e compensação 
apresentado pelo Ibama ao 
Consórcio norte Energia 
possui 35 volumes. as 
condicionantes chegam a  
r$ 4 bilhões dos r$ 30 bilhões 
gastos para construir Belo 
Monte. É um programa de 
mitigação completo, único de 
desenvolvimento que a Bacia 
do Xingu já recebeu. 

Mas não há consenso em 
relação ao cumprimento das 
condicionantes. 

o consórcio informa que r$ 
4,2 bilhões foram investidos 
em ações de saneamento, saúde, 
educação, habitação, proteção 
ambiental e segurança pública 
na região.

o Instituto Socioambiental, 
tido como referência no 
acompanhamento social das 
obras no Xingu, aponta, em 
dossiê, problemas em especial 
nas áreas de saúde e segurança. 
os números não batem e o 
diálogo segue entre denúncias 
e desmentidos. alguns, o 
Consórcio não desmente, 
mas lembra que antes de suas 
ações altamira não possuía um 
centímetro de rede de esgoto 
e menos de 10% da população 
contavam com abastecimento 
de água tratada.

É necessário aprofundar o 
diálogo entre a concessionária 
e o Poder Público, para que os 
ganhos sociais previstos sejam 
alcançados.
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ElEIÇÕES

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

Estatuto
Art. 50 – Quórum – 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

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

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.

a voZ do SÓCIo

ORGULHO
Cada vez mais me orgulho do 
nosso Clube.
Odair Quintella

TRISTEZA
Fico extremamente triste em 
ver o Clube de Engenharia ser 
usado para discussão politica 
partidária por pessoas retrógradas 
e dissociadas do mundo real. Eu 
desconheço qualquer governo 
brasileiro que tenha tratado o 
desenvolvimento de tecnologia 
de uma forma profissional e séria. 
nós tivemos alguns espasmos no 
passado e sem dúvida nenhuma 
nenhum dos espasmos ocorreu na 
última década.
Quanto a possível venda de 
ativos pelo governo, deveríamos 
inicialmente perguntar as razões 
que justificariam o governo 
operar uma empresa que possa 
ser operada pela iniciativa privada 
por que o governo já deu provas 
extensas que é mal gerente e 
que a sociedade se beneficiaria 
muitíssimo mais se ele focasse 
o seu trabalho em prover as 
necessidades básicas da população, 
ou seja, saúde, segurança e 
educação, e tirasse os freios 
(excessiva carga de impostos) das 
costas da iniciativa privada. (...)
Paulo Pinho

(ambos escrevem sobre entrevista do 
presidente Pedro Celestino "Sanha 
entreguista do governo pode significar 
retrocesso de 70 anos).

Mensagens para comunicacao@
clubedeengenharia.org.br
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Embrapa: exemplo de empresa pública

Diálogo aberto entre diretoria e futuros profissionais 

o Clube de Engenharia 
homenageou, em 30 de junho, a 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
agropecuária (Embrapa), 
representada na ocasião por lourdes 
Maria Corrêa Cabral, Chefe-geral 
da Embrapa agroindústria de 
alimentos. o presidente Pedro 
Celestino saudou a diretoria da 
empresa recordando sua origem, em 
1973, e seus 43 anos de eficiência. 

dezenas de estudantes de engenharia 
do rio de janeiro se reuniram no 
Clube de Engenharia, em 22 de 
junho, para tratar das ações da 
Secretaria de apoio aos Estudantes 
de Engenharia (SaE) e da 
participação dos universitários na 
entidade. Sebastião Soares, primeiro 
vice-presidente, registrou o papel 
do Clube de apresentar à sociedade 
opiniões fundamentadas para a vida 
social e lembrou o papel dos futuros 
profissionais, via divisões Técnicas 
Especializadas (dTEs), nesse 
processo: “a expectativa é que vocês 
tragam sangue novo, mentalidade 
nova e possam dar continuidade à 
qualidade do trabalho do Clube nos 
seus 136 anos de existência.”

o resgate da origem da Secretaria 
foi feito por josé Stelberto Porto 
Soares, coordenador da SaE, 
quando, no final de 2015, membros 
do Conselho diretor começaram 
a apresentar propostas de visitas 
técnicas e, para isso, abrir a 
participação a não associados. a 
primeira ação deixou evidente o 

“o Brasil tinha como uma de suas 
mazelas o latifúndio improdutivo, 
e passou a ter o agronegócio. 
Isso graças ao trabalho de uma 
empresa do Estado essencial ao 
desenvolvimento da atividade 
privada. a Embrapa deve ser para 
nós, engenheiros, um exemplo de 
como empresas do Estado podem 
prestar serviços essenciais ao 
desenvolvimento econômico e social 

grande interesse dos estudantes, o 
que veio a se consolidar em seguida 
com a criação da SaE. 

o coordenador da SaE ainda 
abordou as vantagens de se frequentar 
o Clube, associar-se e ter contato 
com outros engenheiros da entidade. 
“Tudo dos últimos 136 anos, do 
Brasil, está registrado aqui. desde a 
abolição da escravatura, a república, 
tudo que o Brasil passou foi discutido 
e está nos anais do Clube”. Entre os 
aspectos levantados de contribuição 
para a formação profissional e o 
exercício da cidadania Stelberto 

do país”, afirmou. Participaram da 
homenagem: gustavo ribeiro Xavier  
(Embrapa agrobiologia); Christino 
aureo da Silva (Secretário de Estado 
de agricultura e Pecuária do rio de 
janeiro); roberto lelis (pró-reitor 
de Pesquisa e Pós-graduação da 
UFrrj), Maria Elizabeth Fernandes 
Correa (Embrapa agrobiologia); 
daniel vidal Pérez (Embrapa Solos); 
Comandante lameiras (Escola 

destacou os temas historicamente 
tratados na entidade. outra 
importante experiência apontada é 
o fato de os estudantes, no Clube, 
poderem ter contato permanente 
com empresários e profissionais da 
engenharia de todas as áreas.

A importância  
das divisões técnicas
o funcionamento das divisões 
Técnicas Especializadas (dTEs), 
das quais os estudantes podem 
participar como sócios aspirantes, 
foi o tema central da apresentação 

Estudantes de engenharia de universidades privadas e públicas avançam no diálogo com o Clube

Superior de guerra); reynaldo 
Barros (Crea-rj) e raimundo de 
oliveira (ex-presidente do Clube de 
Engenharia).

do diretor de atividades Técnicas 
(daT) Marcio Patusco, também 
sub-chefe da divisão Técnica 
de Eletrônica e Tecnologia da 
Informação (dETI). Segundo 
esclareceu, cada dTE funciona com 
seu plano de ação, estabelecido em 
conjunto com os seus membros. 
o caráter mais importante neste 
processo é a contribuição das 
divisões técnicas às opiniões que 
o Clube emite publicamente, por 
consenso, sobre temas técnicos.

Patusco listou as formas de 
atuação das dTEs e citou, entre 
outras, palestras, cursos, mesas de 
debate e visitas técnicas; além do 
suporte às atuações do Clube no 
Executivo e no legislativo, em 
entidades como CrEa e Confea, 
e agências como anatel, aneel 
e anTT; e atuar em comitês 
técnicos (como o Comitê gestor 
da Internet). Segundo Patusco, 
o objetivo é que, aos poucos, os 
estudantes levem suas contribuições 
presencialmente para as dTEs.

Lourdes Maria Corrêa Cabral, Chefe-geral da 
Embrapa Agroindústria de Alimentos

Fotos: Bernardo Abreu



www.clubedeengenharia.org.br

10

Ferrovias: setor em expansão no Brasil

a ferrovia no Brasil já teve seus tempos 
áureos, antes de ser substituída pelas 
rodovias. Muito se fala da falta que o 
sistema ferroviário faz na integração do 
país, mas o que muita gente não sabe é 
que, atualmente, o Brasil produz uma 
grande quantidade de trens de carga e 
de passageiros, para demanda nacional 
e internacional, empregando milhares 
de pessoas. Esse foi o tema central da 
palestra Ferrovias, de vicente abate, 
presidente da associação Brasileira 

da Indústria Ferroviária (abifer), 
em 21 de junho, promovida pela 
diretoria de atividades Técnicas 
(daT) e pela abifer.

vicente abate apresentou os números 
dos últimos anos de investimento 
e produção de locomotivas, vagões 
de carga e trens de passageiros. a 
modernização do setor tem dado novo 
sentido ao conceito de produtividade: 
em vez de somente produzir novos 
vagões, existe a possibilidade de 
reformar os antigos. Também está 
em expansão a malha ferroviária 

Fernando Tourinho, diretor de Atividades 
Técnicas, Pedro Celestino, presidente do Clube de 
Engenharia e Vicente Abate, presidente da Abifer

Os caminhos para a independência tecnológica

O vice-almirante e engenheiro naval Elvio de Sá Freitas palestra no Clube de Engenharia

o vice-almirante e engenheiro naval 
Elvio de Sá Freitas compartilhou, 
no Clube de Engenharia, seus 
conhecimentos sobre transferência 
de tecnologia em palestra realizada 
em 23 de junho, promovida pela 
diretoria de atividades Técnicas 
(daT) e pela divisão Técnica de 
Ciência e Tecnologia (dCTEC).

registrando que a transferência 
de tecnologia acontece em um 
contrato quando se estabelece os 
termos de parceria entre dois países, 
no processo em que um transfere 
tecnologia para o outro e o que faz 
a absorção de tecnologia realiza 
seu empreendimento. absorvendo 
tecnologia, obtêm-se alguns elos da 
cadeia tecnológica de um produto. 
Segundo o professor, geralmente são 
os elos finais (produção, operação e 
manutenção), os que representam 
pouca ascensão tecnológica para 
quem recebe.

Embora a ascensão tecnológica seja 
importante, deve ser conquistada 

aos poucos e com cautela. grandes 
empreendimentos envolvem grandes 
riscos, afirma. Por isso defende que 
em determinadas  circunstãncias 
pode ser mais inteligente e viável 
fazer uso da tecnologia alheia, para 
com esse aprendizado aumentar o 
conhecimento nacional e ter bases 
para a independência tecnológica. 
Elvio deu exemplos da Marinha, em 
parceria com a França para produção 
de submarinos, e da Embraer, 
que utilizou projeto nacional com 
tecnologia estrangeira em seu início.

Segundo Elcio de Sá, é fundamental 
para a independência tecnológica 
o investimento em ciência, o 
máximo possível de absorção de 
conhecimentos e a existência de 
campo nacional para a aplicação de 
determinada tecnologia.

veja artigo publicado originalmente 
na revista Navigator da diretoria do 
Patrimônio Histórico e documentação 
da Marinha que serviu de base para a 
palestra: http://goo.gl/6S8jcs

brasileira: pelo menos sete ferrovias 
estão em construção, integrando 
todo o país, com investimentos 
públicos e privados.

Esta foi a primeira de uma série 
de palestras sobre infraestrutura 
do Brasil com a perspectiva de 
reunir subsídios para oferecer 
aos governantes uma opinião da 
engenharia quanto aos problemas 
nacionais.

Saiba mais detalhes da palestra em: 
http://goo.gl/3lZoTa

www.clubedeengenharia.org.br
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Um novo sistema de certificação 
dos profissionais da engenharia 
é a proposta da divisão Técnica 
de Exercício Profissional (dEP), 
defendida por jorge Bitencourt da 
rocha, chefe da dEP, e Francis 
Bogossian, presidente do Conselho 
da associação das Empresas de 
Engenharia do rio de janeiro 
(aEErj) e ex-presidente do 
Clube, dia 7 de junho. 

a proposta para a formação 
do Sistema de Certificação 
Profissional de Engenharia 
(SCPE) é reunir lideranças e 
entidades ligadas à formação e ao 
exercício profissional e, a longo 
prazo, os critérios de certificação 

2016 foi eleito pela organização 
das nações Unidas (onU) o ano 
Internacional das leguminosas e 
celebrado pelo Clube de Engenharia 
no dia 09 de junho, com uma 
série de palestras sobre o tema. 
Participaram da promoção do 
evento a  diretoria de atividades 
Técnicas (daT) e a divisão Técnica 
de Engenharia do ambiente 
(dEa), com o apoio das divisões 
Técnicas de recursos Hídricos e 
Saneamento (dHrS) e de recursos 
naturais renováveis (drnr).

josé leonel rocha lima,  secretário 
da divisão Técnica de Engenharia 
do ambiente (dEa) e presidente 
da associação dos Engenheiros 
agrônomos do Estado do rio 
de janeiro (aEarj) fez ampla 

o Clube de Engenharia reuniu, 
em 1º de junho,  engenheiros, 
estudantes e outros segmentos na 
palestra “durabilidade e patologia 
de obras em concreto junto ao 
mar”, de Francisco Holanda. 
Com experiência em grandes 
empreendimentos na américa 
latina, como metrôs, barragens, 
túneis, estações de tratamento 
de esgoto e aeroportos, entre 
outros, o engenheiro expôs, 
em palestra detalhada, todos os 
aspectos necessários para garantir 
a durabilidade de grandes obras 
sujeitas ao ataque de cloretos e 
sulfatos. o evento foi promovido 

Vantagens das leguminosas Técnica de conservação 
para grandes obras

Um novo sistema de certificação 
para os engenheiros

poderiam redefinir objetivos e 
atualizar os projetos político-
pedagógicos dos cursos de 
graduação. o sistema funcionaria 
nacionalmente e teria como órgão 

diretivo uma Comissão nacional 
de Certificação Profissional 
de Engenharia (CnCPE), que 
coordenaria e avaliaria o Sistema. 
nela estariam representantes 

do Estado, da sociedade civil 
e de entidades de engenharia. 
os órgãos operacionais seriam 
as comissões técnicas setoriais, 
específicas para as diversas 
áreas da engenharia. Teriam a 
incumbência de fazer a avaliação 
e validar ou não a entrada 
do profissional no mercado 
de trabalho. Também seriam 
responsáveis pelo repertório 
nacional de Qualificações 
Certificáveis, um catálogo de 
qualificações e arcos ocupacionais 
passíveis de certificação. 

leia mais no Portal do Clube de 
Engenharia http://goo.gl/Z4nCds.

Francis e Bitencourt: os planos para um novo sistema de certificação

exposição sobre a variedade de 
leguminosas no Brasil, em todos os 
biomas, e lembrou a contribuição 
de johanna döbereiner, agrônoma 
que descobriu a possibilidade 
de haver bactérias fixadoras de 
nitrogênio nas leguminosas. 
descoberta essa que possibilidade 
uma grande economia na produção 
de soja brasileira. o evento contou, 
ainda, com a participação de Enio 
Fraga, pesquisador da Embrapa 
Solos e Pedro Freitas, pesquisador 
da Embrapa agrobiologia, que 
abordaram as práticas que o país 
desenvolveu ao longo de sua história 
que hoje permitem o uso correto do 
solo na produção de alimentos.  

leia a matéria completa acessando 
o link: http://goo.gl/FUIEH6

pela diretoria de atividades 
Técnicas (daT), divisão 
Técnica de Construção (dCo), 
Instituto Brasileiro de Concreto 
(Ibracon) e associação Brasileira 
de Engenharia e Consultoria 
Estrutural (abece).

a durabilidade de concreto, 
e ameaças internas e externas, 
foram destaques, quando Holanda 
traçou diversos aspectos, tratando 
mais especificamente do concreto 
compactado com rolo, o CCr. 

veja a cobertura completa em 
http://goo.gl/uagpaM.

http://portalclubedeengenharia.org.br/2016/06/10/tecnicas-de-conservacao-para-grandes-obras/
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ElEIÇÕES

Em agosto próximo o Clube de 
Engenharia celebrará as eleições 
para o terço do Conselho diretor 
(ver calendário na página 8 desta 
edição). o pleito dá continuidade 
à política de união e trabalho 
conjunto em prol da entidade e da 
engenharia, instaurado em 2015, 
em momento delicado e histórico 
para o país. À época, ficou claro 
que o fortalecimento da engenharia 
nacional era absolutamente 
necessário para que o setor resistisse 
aos impactos decorrentes da grave 
conjuntura política que ameaçava 
profissionais e empresas. 

Segundo a diretora de atividades 
Institucionais, Maria-glícia da 
nóbrega Coutinho, os avanços 
nascidos dessa união são evidentes, 
com destaque para o trabalho que 
vem sendo realizado com foco em 
três eixos que têm marcado a atuação 
da gestão: Soberania nacional, 
consolidação da democracia e 
defesa da Engenharia. “Tendo o 
Clube de Engenharia a pluralidade 
ideológica como uma das suas 
características, há sempre espaço para 
uma discussão mais diversificada 
ou pontual, notadamente aquelas 
que dizem respeito às grandes 
regiões metropolitanas, como, por 
exemplo, os problemas crescentes de 

Soberania nacional, defesa da Engenharia 
e da Democracia movimentam associados

naturezas diversas que ocorrem no 
rio de janeiro e que têm impactado 
fortemente a sociedade fluminense”, 
destaca a diretora.

a perda de conhecimento técnico 
acumulado em alguns setores ainda 
é uma dura realidade e o cenário 
político continua a exigir mobilização. 
Pautas como as que visam a abrir 
para empresas estrangeiras o setor 
da energia nuclear e entregar às 
petroleiras estrangeiras o Pré-Sal 
brasileiro preocupam. a batalha em 
defesa da engenharia nacional exige 
do Clube atenção redobrada e debates 
permanentes que, com certeza, se 
refletem nas eleições de 2016.

Chapas em disputa
as chapas Clube de Engenharia 
Unido e Clube de Engenharia, 
que sob a liderança de Pedro 
Celestino concorreram unidas 
em 2015, continuam este ano 
apoiando a chapa Engenharia e 
desenvolvimento na disputa pelas 
vagas de 1/3 do Conselho diretor. 
Esta, conta igualmente com o 
apoio dos ex-presidentes Francis 
Bogossian, raymundo de oliveira, 
agostinho guerreiro e Fernando 
Uchôa. representando a chapa, 
juntamente com alcides lyra e 
josé Eduardo Pessoa, Mariano 
de oliveira destaca: “a união foi 

importante porque o Clube, essa 
casa centenária, não podia se furtar, 
como sempre fez, a levantar a 
bandeira da defesa das empresas, da 
engenharia e da soberania nacional, 
em uma conjuntura ainda de graves 
consequências para o setor”.

a chapa novo Clube de Engenharia 
tem o foco no fortalecimento 
do Clube via divisões Técnicas 
Especializadas (dTEs) e novos 
associados. Segundo Fernando josé 
Correia Filho, que representa a 
chapa ao lado de josé alexandre dos 
Santos e josé jorge da Silva araújo, 
os candidatos são “remanescentes 
da chapa vitoriosa em 2015, que 
se uniram em 2016 com o objetivo 
de contribuir com a renovação do 
Clube”, esclareceu Fernando. 

Para a diretora de atividades 
Institucionais, Maria-glícia, o 
cenário de crise política, econômica e 
social ao qual está submetido o país 
tem concorrido para a necessidade 
da união de forças. Preservar 
patrimônios, gerencial e tecnológico, 
acumulados ao longo de décadas 
e assegurar emprego a milhares de 
profissionais, além da transparência na 
gestão e iniciativas do poder público 
nas obras e serviços de engenharia, são 
questões de consenso.
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