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Clube participa 
do Fórum 
Mundial 
da Água

Debates travados ao longo dos anos 
resultaram nas diretrizes que vão 
nortear representantes do Clube de 
Engenharia no evento em Brasília.
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O Projeto de Lei 9.643/2018, que em janeiro o 
governo federal enviou ao Congresso Nacional 
com o objetivo de regulamentar a privatização 
da Eletrobras e suas subsidiárias, está no centro 
de debates envolvendo importantes segmentos 
da sociedade que jogam seus refletores sobre 
os perigos que as medidas propostas trarão 
ao país caso sejam implementadas. Em um 
minucioso resgate da história da Eletrobras e 
sua inquestionável importância na expansão do 
Sistema Elétrico Brasileiro (SEB), o professor 
titular de Direito Econômico e Economia 
Política da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, Gilberto Bercovici esclarece os 
conceitos envolvidos na legislação brasileira 
para garantir que o sistema elétrico seja gerido 
pelo Estado, como a determinação de que os 
potenciais de energia hidráulica são bens da 
União e, por isso, seu uso deve ser feito em prol 
do interesse nacional.

Cresce movimento em defesa da Eletrobras

SAE

Portas abertas para o 
conhecimento 

Saneamento básico aproxima 
estudantes das Divisões 
Técnicas Especializadas. 5

Além da transferência de 
tecnologia, foi estabelecida a 
obrigatoriedade da nacionalização 
dos produtos e sistemas adquiridos.
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A criação da Eletrobras, em 1961, integrou as realizações nacionalistas de Getúlio Vargas, em cujo governo o Brasil 
também viu nascer a Petrobras, em 1953.
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Robótica, drones e novas 
tecnologias

Público jovem lota o Clube 
de Engenharia em palestras 
workshops e competições.
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Clube de Engenharia
Fundado em 24 de dezembro de 1880

Neste momento em que o Brasil sofre o 
desmonte do Estado e o retrocesso no campo 
do desenvolvimento soberano e socialmente 
inclusivo, inúmeras vezes já denunciados por nós, 
ocorrem os assassinatos da Vereadora Marielle 
Franco e de seu motorista Anderson Gomes.

O fato explicita a intolerância que se manifesta 
contra a mulher, negra e favelada, que ousou 
superar barreiras sociais de toda a ordem, 
mantendo-se fiel à sua origem, às suas convicções 
e à sua luta pela construção de uma sociedade 
sem ódios e preconceitos, que aceite as diferenças 
e que permita o exercício dos deveres e 
responsabilidades da cidadania ativa.

Nessa perspectiva, o fato configura - na realidade 
- um crime político. É o avanço da intolerância e 
do ódio, que caracterizam os regimes autoritários 
e afrontam os benefícios e os valores da 
Democracia.

Relevante também é considerar que tal fato 
ocorre no Rio de Janeiro, Estado que se encontra 
em regime de intervenção recentemente 
estabelecida pelo governo federal. Com 
nossas instituições públicas em frangalhos, 
descortinamos um horizonte sombrio.

Diante dessa situação, nós, profissionais da 
área tecnológica e ciências humanas aplicadas, 
que com o nosso trabalho e o nosso empenho 
construímos a realidade, manifestamos a nossa 
solidariedade aos familiares e entes queridos 
das vítimas covardemente assassinadas e 
conclamamos à unidade em defesa da democracia. 
Exigimos, outrossim, que os culpados sejam 
identificados e submetidos ao devido processo 
penal.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2018

Clube de Engenharia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / CREA-RJ 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro / 
CAU-RJ

Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de 
Janeiro / SEAERJ

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro / 
SENGE-RJ

Instituto de Arquitetos do Brasil / IAB-RJ

Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de 
Janeiro / AEARJ

Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas / ABEA-RJ

A propósito das mortes de Marielle e de Anderson

www.clubedeengenharia.org.br
mailto:comunicacao@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br
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Esse destaque é plenamente 
justificado, pois aqui está a maior 
reserva de água doce do planeta – 
estimada em 12% do total – graças 
a sua posição geográfica e extensão 
territorial, às enormes bacias 
fluviais em todas as regiões do 
país, bem como as reservas de água 
subterrânea, notadamente Aquíferos 
Guarani no Sudeste brasileiro e 
Alter do Chão, no Norte.

Essa situação privilegiada resulta 
em ampla disponibilidade de 

Participação do Clube de Engenharia 
no 8º Fórum Mundial da Água

O 8º Fórum Mundial da Água será realizado em Brasília, de 
18 a 23 de março próximo, organizado pelo Conselho Mundial 
da Água. Tal evento acontece a cada três anos e o Brasil é o 
primeiro país do Hemisfério Sul a sediá-lo.

EBC  (cc) G
uadalupe Cervilla

O Clube de Engenharia tem estudado o tema sob os diversos 
ângulos, notadamente o uso no saneamento básico, no transporte 
fluvial e na geração de energia elétrica. Tem igualmente 
promovido eventos, tais como: 

(i)  o “Direito à Água”, com o professor Léo Heller, engenheiro 
e relator da ONU para o direito humano à água e ao 
esgotamento sanitário;

(ii)  debates sobre a privatização da CEDAE, o primeiro com a 
participação de deputados estaduais e o segundo realizado 
com o engenheiro Jerson Kelman, ex-presidente da Agência 
Nacional de Águas (ANA) e atual presidente da SABESP. O 
Grupo de Trabalho criado para tratar do saneamento básico 
realizou inúmeras reuniões que cuidaram dessas questões 
e resultaram no posicionamento do Clube, aprovado pelo 
Conselho Diretor, sobre a Prestação de Serviços de Utilidade 
Pública;

(iii)  os periódicos Congressos Brasileiros de Defesa do Meio 
Ambiente, trienalmente  promovidos pelo Clube, nesse 
caso voltados prioritariamente para a preservação dos seus 
mananciais e dos cursos d’água.

Tendo em vista essas justificativas, propõe-se os seguintes 
tópicos que constituirão orientação para os representantes do 
Clube de Engenharia que participarão do evento em Brasília:

I  Água não é mercadoria – é um bem comum e, como tal, deve 
ser tarifada pelo custo (produção, distribuição e implantação), 
com subsídios cruzados para possibilitar a universalização do 
atendimento domiciliar, sem qualquer semelhança com bens 
transacionados em mercados livres (commodities). 

II  Como Serviço de Utilidade Pública, o abastecimento de 
água deve observar decisão do Conselho Diretor, tomada em 
sua 1.536ª Sessão Ordinária realizada em 23/01/2017 (Ver 
documento na página seguinte).

III  A utilização da água de aquíferos subterrâneos deverá ser 
autorizada e controlada pelo Poder Público, de sorte que não 
haja retirada acima de sua capacidade de recuperação, nem 
contaminação de qualquer natureza.

IV  Saneamento básico

meios para o consumo humano, 
a dessedentação de animais, a 
irrigação de culturas agrícolas, a 
indústria, o transporte fluvial, o 
lazer e – por último, mas um dos 
mais importantes usos da água – a 
produção de energia hidroelétrica. 
Nesse caso, o Brasil dispõe de 
singular sistema interligado de 
geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica, que tem 
dimensões continentais e atende a 
todo o território brasileiro.
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Última edição do FMA 
reuniu 168 países e 40 
mil participantes
O Fórum Mundial da Água é o mais 
importante evento internacional sobre o 
tema, organizado a cada três anos pelo 
Conselho Mundial da Água, organização 
multissetorial que reúne pesquisadores, setor 
privado, organizações da sociedade civil, 
governos e instituições intergovernamentais. 
Esta será a oitava edição. A primeira data 
de 1996. O evento acontece em Brasília, 
entre os dias 18 e 23 de março, no Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães e no 
Estádio Nacional Mané Garrincha, tendo 
como principal objetivo a discussão do uso 
racional e sustentável da água, assunto que 
se fará presente nos mais de 200 debates e 
sessões promovidas nesta edição, intitulada 
“Compartilhando Água”. 

Os debates são direcionadas em quatro 
processos principais, de acordo com seus 
objetivos: temático (abrangendo debates sobre 
clima, pessoas, desenvolvimento, cidades, 
ecossistemas, finanças); regional (desafios 
hídricos em determinadas regiões do planeta); 
político (destinado a governos); e o Grupo 
Focal de Sustentabilidade. 

Exposições de empresas, feira de negócios, 
atividades esportivas e festival cultural 
também integram a programação, que 
possui espaços exclusivos para participantes 
pagantes e outros abertos ao público 
geral.  Em paralelo acontecerá o Fórum 
Alternativo Mundial da Água, que questiona 
“a legitimidade do FMA como espaço 
político para promoção da discussão sobre 
os problemas relacionados ao tema em 
escala global’. A última edição do fórum foi 
realizada, em 2015, na Coreia do Sul. 

Para mais informações, acesse 
www.worldwaterforum8.org/pt-br

Nota da redação: O FMA aconteceu quando já 
havíamos fechado a edição de março. As resoluções e 
repercussões serão divulgadas na edição 589, do mês 
de abril.

1.536ª SESSÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR

23 DE JANEIRO DE 2017

A organização e a prestação de serviços de utilidade pública, essenciais à vida ur-
bana e ao desenvolvimento econômico soberano, sustentável e inclusivo do Brasil, 
são reguladas pela Constituição Federal de 1988 e legislação complementar. As-
sim, é competência da União a exploração, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, a prestação de serviços de telecomunicações, bem como 
dos serviços e instalações de energia elétrica; dos estados, diretamente ou mediante 
concessão, os serviços locais de gás canalizado; e dos municípios, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local (água, 
esgoto, lixo, transporte coletivo, iluminação pública e serviços funerários).  

À sociedade importa que a prestação de serviços seja universal, de boa qualidade 
e com tarifas módicas, o que torna necessária a existência de agências reguladoras 
cujos integrantes sejam escolhidos criteriosamente e da qual participem represen-
tantes da sociedade civil, especialmente dos usuários, para que se assegure uma fis-
calização efetiva e transparente dos serviços, principalmente quanto aos parâmetros 
de abrangência e qualidade. Especial atenção há de se dar à fixação de tarifas, que 
deverão ser compostas pelo custo, possibilitando a reposição dos investimentos fei-
tos, e utilizar subsídios cruzados para que o atendimento às camadas da população 
com baixa renda seja garantido. 

Assegurada a prestação do serviço público, com eficaz controle social e efetiva trans-
parência e, desde que interesses conjunturais do concessionário não prevaleçam sobre 
os serviços aos usuários, importa  que a empresa prestadora seja de capital nacional, 
para que não se crie um déficit estrutural no balanço de pagamentos, pois a prestação 
de serviços públicos gera resultados apenas em Reais. Financiamentos externos serão 
admitidos pontualmente, para novos investimentos de capital fixo. 

O posicionamento do Clube sobre a MP 752/2016 (MP das Concessões), sobre a 
reformulação do sistema elétrico brasileiro e sobre a revisão da Lei Geral de Teleco-
municações levará em conta, dentre outros, os conceitos aqui expostos. Em relação 
aos serviços na área de saneamento básico, será dada especial atenção à garantia de 
sua universalização e qualidade, porquanto a água e o esgotamento sanitário são 
essenciais à vida e, por isso, são considerados monopólios naturais.

Conselho Diretor, 23/01/2017.

Clube de Engenharia

ORGANIZAÇÃO, EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

www.clubedeengenharia.org.br
http://portalclubedeengenharia.org.br/arquivo/1519764929.pdf
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
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Recursos Hídricos e Saneamento mobilizam estudantes

é semelhante ao dos estudantes 
na universidade, tentando dar 
soluções técnicas e práticas 
aos problemas: “O Clube me 
deixa muito à vontade, porque o 
trabalho coincide com o nosso 
jeito de pensar na Engenharia da 
UFF, de querer ser propositivo 
e resolver os problemas”. Eric 
Gomes, que cursa Engenharia 
Ambiental e Sanitária na 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) e é membro de um 
colegiado de estudantes do curso 
na UERJ, acredita que o Clube 
seja uma fonte de atualização para 
os graduandos da área: “Queremos 
saber o que está acontecendo 
na Engenharia Ambiental e 
Sanitária para poder passar aos 
estudantes da UERJ”. Também 
houve a participação remota de 
Gustavo Ferreira, estudante de 
Engenharia Civil com ênfase em 
Engenharia Sanitária na UERJ 
e morador de Belford Roxo, que 

Na reunião, os conselheiros 
passaram a extensa lista de 
atividades da divisão técnica para o 
ano de 2018, a começar pelo Fórum 
Mundial da Água que acontece 
em março. A DTE também estuda 
uma parceria, em nome do Clube 
de Engenharia, com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) no sentido 
de analisar e fazer um levantamento 
da qualidade da água nos rios da 
cidade. Os estudantes ainda foram 
atualizados sobre o Congresso 
Brasileiro de Defesa do Meio 
Ambiente que está previsto para 
acontecer ainda em 2018 no Clube 
de Engenharia. Debates como os 
piscinões do Rio de Janeiro, túnel 
extravasor e o grande valor da água 
para a geração de energia elétrica 
no Brasil uniram as duas gerações 
presentes na reunião. Ibá dos Santos 
lembrou que a questão da água 
no Clube envolve outras divisões 
técnicas, como de Engenharia 
Ambiental (DEA) e Recursos 

Naturais Renováveis (DRNR), e 
ainda é fundamental para se falar de 
geração de energia.

Tanto Mariáh Rodrigues quanto 
Rafael Melo, estudantes de 
Engenharia de Recursos Hídricos e 
do Meio Ambiente da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
expressaram a importância de 
unir os engenheiros já formados e 
renomados aos que ainda estão na 
graduação. Para Mariáh Rodrigues, 
o atual momento do mercado 
de trabalho na engenharia, de 
crise, desanima os estudantes, 
mas também pode ser uma 
oportunidade para levantar debate 
crítico sobre a face política da área: 
“Estamos tentando nos aproximar 
para tentar trazer mais estudantes 
para cá, principalmente por causa 
dos debates do Clube. Acredito 
que possamos contribuir e também 
aprender muito”. 

Para Rafael Melo, o trabalho que 
a instituição faz nesse sentido 
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O debate pelo direito à água e o interesse pelas áreas de recursos hídricos e de saneamento levam integrantes da Secretaria de Apoio ao Estudante de 
Engenharia (SAE) às Divisões Técnicas Especializadas.

É crescente a participação de 
estudantes de Engenharia 
nas Divisões Técnicas 
Especializadas (DTEs) 
do Clube. Alunos da área 
de Engenharia Sanitária 
participaram de reunião da 
Divisão Técnica de Recursos 
Hídricos e Saneamento 
(DRHS) em 27 de fevereiro, 
junto a Ibá dos Santos Silva, 
José Stelberto Soares e Wilson 
Frota e Silva, respectivamente 
chefe, subchefe e secretário da 
DRHS. Também se fez presente 
Jorge Rios, chefe da Divisão 
Técnica de Recursos Naturais e 
Renováveis (DRNR).

enviou mensagem informando 
estar participando de encontros na 
Baixada Fluminense para tratar das 
condições do Rio Sarapuí. Gustavo 
Ferreira também é participante 
ativo da DRHS. 

Segundo Stelberto Soares, que além 
de subchefe da DTE é coordenador 
da Secretaria de Apoio ao Estudante 
de Engenharia (SAE), as DTEs 
estão se abrindo para os estudantes e 
esse é um movimento fundamental: 
“Nós estamos precisando do apoio de 
vocês, para a DTE e para a renovação 
do Clube. Vocês são o futuro”. Ibá 
dos Santos reforçou o papel da 
instituição no cenário de debate 
nacional e a presença no Fórum 
Mundial da Água em Brasília, que 
já é certa: “Aqui nós formulamos 
e debatemos políticas públicas. A 
questão da água, para o Brasil, é uma 
questão estratégica, e no evento que 
vai ditar uma política de água para 
o mundo é importante o Clube dar 
soluções técnicas”. 
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A privatização de uma das 
principais companhias públicas 
do país, protagonista de políticas 
sociais de universalização do 
acesso à energia elétrica, tem 
preocupado diferentes setores da 
sociedade. Enquanto organizações 
se movimentam para questionar o 
projeto, pesquisadores o avaliam 
de forma negativa. É o caso de 
Gilberto Bercovici, professor 
titular de Direito Econômico e 
Economia Política da Faculdade 
de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP), que no artigo 
“Considerações sobre a privatização 
da Eletrobras” revela a importância 
da companhia na história do Brasil 
e as principais falhas do Projeto de 
Lei encaminhado pelo governo de 
Michel Temer.

Protagonista do setor 
elétrico
“A criação da Eletrobras é fruto 
de um longo processo iniciado 
na década de 1930, com a 
nacionalização dos serviços de 
energia elétrica (especialmente 
a partir do Código de Águas, 
Decreto no 24.643, de 10 de julho 
de 1934) e a progressiva ampliação 
da atuação do Estado brasileiro 
na estruturação e prestação de 
todas as fases dos serviços de 
energia elétrica”, escreve Gilberto 
Bercovici, que lembra que o sistema 
elétrico federal começa a ganhar 
a forma atual com a criação da 
Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco (CHESF), em 1945, e 
das Furnas Centrais Elétricas, em 

Projeto de lei que privatiza a Eletrobras apresenta falhas
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A privatização da Eletrobras consolida um modelo em que há a transferência de subsídios para os 
setores mais favorecidos, com o potencial aumento, proporcional e quantitativo, das tarifas.

A Câmara dos Deputados aprovou a criação, no dia 6 de março, da comissão especial, formada por 35 parlamentares efetivos e 35 suplentes, que 
analisará o Projeto de Lei 9.463, que trata da privatização da Eletrobras e suas subsidiárias. Elaborado pelo governo federal e encaminhado ao 
Congresso em janeiro, o PL integra pauta prioritária de Michel Temer, que justifica a venda como parte do pacote de ajuste fiscal da União.

Nesses quase 60 anos de história, 
a Eletrobras e suas subsidiárias 
foram as principais responsáveis 
pela expansão do sistema elétrico 
nacional, afirma o professor. “A 
energia elétrica é um insumo 
básico tanto das diversas cadeias 
produtivas como do bem-estar 
geral da população, devendo 
ser gerido de modo sistêmico 
tendo em vista o conjunto da 
economia e as necessidades de 
todo o povo”, diz ele. “Não por 
acaso, juridicamente, os serviços 
e instalações de energia elétrica, 
assim como o aproveitamento 
energético dos cursos de água, na 
determinação do artigo 21, XII, 
‘b’ da Constituição de 1988 são 
serviços públicos de competência 
da União.”

O Sistema Eletrobras hoje 
é uma holding composta por 
13 subsidiárias de geração, 
transmissão e distribuição de 
energia, um centro de pesquisa 
(Cepel), uma empresa de 
participações (Eletropar) e 
metade do capital da Itaipu 
Binacional, além de participação 
em sociedades de propósito 
específico (SPEs) e em 
sociedades minoritárias. Juntas, 
as empresas de geração de 
energia correspondem a 31% da 
capacidade brasileira, segundo 
o último relatório anual da 
companhia, de 2016. O parque 
gerador conta com 233 usinas, 
entre hidrelétricas, termoelétricas, 
termonucleares, eólicas e solar, 
atendendo a 4 milhões de clientes 
em 463 municípios.

1957. A criação da Eletrobras, 
em 1961, integrou as realizações 
nacionalistas de Getúlio Vargas, 
em cujo governo o Brasil também 
viu nascer a Petrobras, em 1953. 
No caso da companhia de energia 

elétrica, sua criação veio como 
parte de outras medidas para o 
setor, como o surgimento do Fundo 
Federal de Eletrificação (Lei nº 
2.308, de 1954) e a elaboração do 
Plano Nacional de Eletrificação.

www.clubedeengenharia.org.br
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Tentativas de privatização
Não é a primeira vez que surgem 
propostas de privatização da 
Eletrobras e de suas subsidiárias. Em 
1998, durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso, elas foram 
incluídas no Programa Nacional 
de Desestatização, do qual foram 
retiradas em 2004, durante o primeiro 
governo Lula.

Em novembro de 2016, com o Decreto 
nº 8.893, o governo de Michel Temer 
colocou como prioridade para o setor 
elétrico a venda de distribuidoras 
de energia e de usinas hidrelétricas 
da Eletrobras, já prenunciando a 
privatização do sistema como um 
todo. Antes disso, em 2015, a pauta de 
privatizações no setor ganhou força 
com o Decreto nº 8.461, emitido 
pelo governo de Dilma Rousseff, que 
possibilitou a venda de distribuidoras 
estaduais com participação acionária da 
Eletrobras, como a Celg-D, de Goiás, 
vendida em fevereiro de 2017 para 
uma empresa italiana.

Gilberto Bercovici explica que a 
legislação construída até hoje para o 
sistema elétrico busca garantir que ele 
seja gerido pelo Estado, assegurando, 
por exemplo, que os potenciais de 
energia hidráulica são bens da União 
e, por isso, devem ter seu uso feito 
em prol do interesse nacional. “A 
exploração dos potenciais de energia 
hidráulica está vinculada aos objetivos 
fundamentais dos artigos 3º, 170º 
e 219º da Constituição de 1988, ou 
seja, o desenvolvimento, a redução 
das desigualdades e a garantia da 
soberania econômica nacional. 
Trata-se de um patrimônio nacional 
irrenunciável”, afirma o professor.

Para ele, as tentativas de privatização, 
tanto nos anos 1990 quanto hoje, não 
encontram respaldo constitucional, 
pelo contrário. “O resultado do 
desmonte do setor elétrico será a 
substituição de um sistema integrado 
por um conjunto fragmentado de 
agentes de mercado que depois irá dar 
lugar à concentração em monopólios 
privados”, critica.

Falhas do projeto de lei
Bercovici critica determinações do 
PL, como de que a concessão para a 
iniciativa privada se dará por 30 anos 
sem previsão de investimentos ou 
atendendo a uma política de tarifas 
baixas. “O Projeto de Lei inverte de 
vez toda a lógica do sistema elétrico 
estruturado a partir da compreensão 
das atividades energéticas como 
tarefas ou competências públicas, 
entendendo a energia elétrica como 
um bem essencial da coletividade, 
não como uma simples mercadoria 
(commodity). Os objetivos de 
manutenção e permanência do 
serviço público de energia elétrica 
serão definitivamente substituídos 
por interesses comerciais de curto 
prazo”, avalia.

O projeto exige que os novos 
concessionários atuem em regime 
de produção independente (Lei nº 
9.074/1995), dispensando-os do 
regime jurídico da concessão de 
serviço público prevista no artigo 
175 da Constituição. Em outras 
palavras, dispensam-se os deveres 
e garantias previstas na legislação, 
inclusive a reversão dos bens para o 
Poder Público no final do prazo de 
concessão. “Ao invés da concessão 
de serviço público, busca-se a 
introdução obrigatória da figura do 
‘produtor independente’, que não 
tem os mesmos deveres e obrigações 
do concessionário de serviço público 
e que atua como se a geração de 

energia elétrica fosse uma atividade 
econômica qualquer, e não um 
serviço público, produzindo energia 
elétrica para comercialização, por 
sua conta e risco”, critica o professor.

Existe no PL veto explícito à atuação 
do Estado no setor, proibindo-se 
que a União detenha controle da 
Eletrobras e suas subsidiárias. O 
projeto também ignora disposições 
do Código de Águas de 1934, como 
o fato de que o aproveitamento 
hidráulico não pode ser feito em 
detrimento de outras necessidades 
da população, como conservação 
ambiental e proteção social de 
populações ribeirinhas.

“O uso racional da energia elétrica 
é uma estratégia importante para 
proteger o meio ambiente, conservar 
os recursos naturais, melhorar a 
competitividade do setor produtivo 
e reduzir custos, sem restringir o 
bem-estar e a atividade produtiva”, 
afirma Bercovici. “A privatização da 
Eletrobras consolida um modelo em 
que há a transferência de subsídios 
para os setores mais favorecidos, 
com o potencial aumento, 
proporcional e quantitativo, das 
tarifas.  Além disso, haverá redução 
de investimentos em segurança e 
manutenção e congestionamento 
das redes”, avalia o professor.

A Eletrobras, é ainda, gestora 
da Conta de Desenvolvimento 
Energético, criada pela Lei nº 

10.438/2002. Com a privatização, 
“há o risco de descontinuidade 
dos programas de extensão 
da eletrificação rural e de 
universalização do acesso à energia 
para os setores mais carentes da 
população, como o Programa 
Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso de Energia Elétrica – 
Luz para Todos”, alerta o professor.

Privatização inverte 
lógica da produção de 
energia
Apesar de justificar a privatização 
como parte do pacote de ajuste 
fiscal, o governo federal ignora, com 
o PL 9.463, que a Constituição 
de 1988 exige maior geração de 
energia elétrica com menos custo 
para a sociedade, observando a 
sustentabilidade, a modicidade 
tarifária e o menor impacto 
socioambiental. “A Administração 
Pública deve promover o aumento 
de oferta e do acesso à energia 
elétrica. A ampliação desse acesso 
é essencial para a garantia de 
uma vida digna e o combate à 
exclusão. E essa é uma concepção 
diametralmente oposta ao desmonte 
do setor promovido pelo PL 9.463”, 
finaliza Gilberto Bercovici.

Para ler o artigo completo de 
Gilberto Bercovici, acesse: bit.ly/
artigo_gilbertobercovici

Os objetivos de manutenção e permanência do serviço público de energia elétrica serão definitivamente substituídos por interesses comerciais de curto prazo.
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1º ENATEC

Conhecimento tecnológico e ação solidária 
mobilizam estudantes de Engenharia
Em clima de trabalho e festa o I Encontro Nacional de Tecnologia, com destaque para robôs e drones, superou todas as expectativas com 
um total de 500 participantes

Com quatro andares de sua sede 
social tomada em sua grande 
maioria por estudantes de 
Engenharia na faixa de 20 a 30 
anos, o Clube de Engenharia viveu 
momentos inéditos. Auditórios 
ficaram lotados durante a sexta-
feira, 9, e o sábado, 10 de março, 
com grupos de diversas cidades 
do interior do estado, que vieram 
inclusive em ônibus fretado. 
Palestras e disputados workshops 
abriram as portas do conhecimento 
teórico e prático de um futuro 
profissional que se aproxima. O 
ingresso foi a doação de 2 quilos de 
alimento não perecível por pessoa. 
Os 600 kg arrecadados já foram 
entregues ao abrigo Doce Morada, 
instituição com sedes em Sepetiba 
e Santa Cruz, que vive de doações, 
acolhe 77 idosos, 220 crianças e 
ainda mantém uma creche que 
atende 60 crianças de comunidades 
no entorno.

Na programação, saindo do campo 
teórico, destaque para a Copa Rio 

de Robótica: ao longo de toda a 
competição os estudantes viam 
crescer o entusiasmo quando 
tinham início as apresentações 
das universidades presentes. O 
embate das máquinas se encerrava 
com fortes abraços dos vitoriosos. 
Destaque, ainda, para os cursos de 
operação e montagem de drones, 
que atraíram um público de todas 
as idades, como sempre com os 
olhos no futuro.

Assim foi o clima do I Encontro 
Nacional de Tecnologia (I Enatec), 
fruto da soma de esforços do Clube 
de Engenharia com o grupo de 
robótica da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (MinervaBots) 
e a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), patrocinadora do 
o evento. 

Na abertura oficial recepcionaram 
os estudantes o presidente do 

Clube de Engenharia, Pedro 
Celestino; o capitão Rodrigo 
Faillace Buxbaum, representando 
o secretário de Estado de Defesa 
Civil e comandante geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, coronel 
Roberto Robadey Costa Júnior; 
Marianne Hanson, representando 
a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), patrocinadora 
do evento; Lucas Mota, graduando 
de Engenharia de Controle e 
Automação da UFRJ e ex-capitão 
da equipe de robótica da UFRJ, 
denominada MinervaBots; e 
o coordenador do I Enatec, 
Fernando Tourinho, diretor de 
Atividades Técnicas e conselheiro 
do Clube de Engenharia.

Nas fotos, estudantes e equipe do 
Clube de Engenharia recepcionam 
os participantes que ocuparam o 
auditório de 500 lugares no qual 
foram realizadas a cerimônia de 
abertura e as palestras.

Fernando Alvim

Fernando Alvim

www.clubedeengenharia.org.br
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Novos horizontes
Eduardo Paes Leme, diretor 
técnico do Núcleo de Tecnologia 
Profissional (NTPRO), apresentou 
em detalhes o aplicativo oficial de 
voo e a configuração de drone da 
DJI com uso do software Litchi. 
A ideia é introduzir os alunos nos 
conceitos de montagem e pilotagem 
das novas tecnologias com exemplos 
práticos do conteúdo ministrado e a 
oportunidade de “colocar a mão na 
massa”. Paes Leme também abordou 
a montagem e a pilotagem de drones 
de corrida, um esporte milionário 
que vem ganhando espaço em todo 
o mundo. O blockchain, sistema que 
garante a segurança das operações 
realizadas com criptomoedas, 
conhecidas como bitcoins, foi tema 
do minicurso de Victor Maia, 
representante da Stone Pagamentos. 

A palestra Indústria 4.0 ficou sob 
a responsabilidade de João Carlos 
Basílio, professor da UFRJ na área de 
Controle e Automação, e do professor 
Ramon Costa, que representou o 
Grupo de Simulação e Controle em 
Automação e Robótica (GSCAR), 
composto de estudantes e professores 
que estudam e desenvolvem soluções 
na área. Segundo informou, as 
principais tecnologias disruptivas – 
que vão mudar as vidas das pessoas 
nos próximos anos – são os sistemas 
autônomos e a robótica avançada.

Bruno Leão, engenheiro de controle 
e automação, tratou, na palestra de 

Para algumas das equipes da Competição de Robótica as expectativas foram 
superadas. A MinervaBots levou o ouro nas modalidades Seguidor de Linha, 
Sumô LEGO 1 kg (na qual também levou a prata), Sumô Rádio Controlado e 
Sumô Mini 500g. O ouro na categoria Sumô Autônomo 3 kg ficou com o único 
competidor da categoria, a UERJBotz. Ao avaliar os resultados do evento, Lu-
cas Mota, da equipe organizadora da UFRJ e mestre de cerimônias da Copa 
Rio de Robótica e da premiação, agradeceu. “Foi bom demais fazer esse evento, 
que era um sonho nosso há anos. Obrigado, Clube de Engenharia, por ter aju-
dado a gente a fazer tudo dar certo”, finalizou.

Romolo Guida e o engenheiro 
eletrônico Frederico Jandre. No 
painel “Robótica na Educação: 
como o ensino de programação e 
robótica pode melhorar o processo 
educacional no Brasil?” o cientista 
da computação Rubens Queiroz, 
apresentou projeto desenvolvido 
em seu mestrado, para ensinar 
crianças do Ensino Fundamental 
I a programar robôs com material 
acessível ou reciclável. 

“Drones e suas aplicações: a 
nova tecnologia milionária”, com 

Inteligência Artificial, de ciência de 
dados e aprendizado de máquina na 
indústria. O trabalho do cientista 
de dados, na visão de Leão, é 
utilizar um modelo simples, mas 
suficiente para o que se demanda, e 
que possa ser facilmente explicado 
às pessoas que não são da área. 
Dados apresentados indicam que 
apenas 1,6% da indústria brasileira 
têm produção inteligente, e o 
campo da Inteligência Artificial 
tem tido mais oportunidades em 
setores como comércio eletrônico 
e desenvolvimento de aplicativos. 
O palestrante se mostrou confiante 
quanto ao potencial do Brasil e 
dos brasileiros: “A demanda e o 
potencial são muito grandes. Se cada 
um buscar inovação, daqui a uns 
anos teremos notícias melhores”.

O painel “Robótica na Medicina: 
a utilização de robôs e algoritmos 
de controle para solucionar 
problemas na medicina”, foi 
apresentado pelo médico cirurgião 

1. Fernando Tourinho, diretor do 
Clube de Engenharia, coordenador-
geral do I Enatec e Jéssica de Paula 
Liporace, estudante de Engenharia 
da UFRJ, coordenadora-adjunta do 
evento e diretora de marketing da 
MinervaBots, equipe de competições de 
robótica da UFRJ.
2. Drones garantiram o conhecimento 
técnico em palestras e workshops.
3. Estudante testa robô antes que entre 
em cena na competição.

Eduardo Paes Leme, acompanhado 
de Marcio Melo e Marcelo Melo 
da mesma instituição, além de 
Fábio Tauk, diretor da empresa 
SkyVideo Brasil, que presta 
serviços com drones, foi a palestra 
que fechou o primeiro dia. Paes 
Leme comentou o uso crescente de 
drones para trabalhos de fotografia 
e filmagem, com destaque para 
casos em que seria necessária a 
utilização de helicópteros.

Leia mais no Portal do Clube de 
Engenharia: bit.ly/Enatec

Fernando R
ibeiro

Igor Santos

Fernando Alvim

http://bit.ly/Enatec
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Prosub: capacitação e arrasto tecnológico ímpares para o país

Entraram na reta final alguns dos 
principais objetivos do Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub). No dia 20 de fevereiro, a 
Marinha deu início à fase de integra-
ção das seções do casco do primeiro 
dos quatro submarinos convencio-
nais, de propulsão diesel-elétrica, em 
construção. Terminada essa fase, está 
previsto para o segundo semestre o 
lançamento do primeiro dsta classe, 
o Riachuelo (S40), ao mar. Os outros 
três, “Humaitá”, “Toneleiro” e “Angos-
tura” devem ser lançados em 2020, 
2021 e 2022. O submarino nuclear 
“Alvaro Alberto” – uma homenagem 
ao almirante pioneiro na criação do 
programa nuclear brasileiro e na 
fundação do CNPq – deverá estar no 
mar em 2029. 

A chegada ao último passo do 
processo de construção do primeiro,-
dos cinco submarinos do programa, 
coloca mais uma vez em evidência 
o Projeto que, ao longo de dez anos, 
transformou-se em exemplo bem 
sucedido no campo da nacionalização 
de conhecimentos de tecnologia de 
ponta. Quando concebido, o projeto 
foi estruturado de forma que, para 

20/02/2018 Cerimônia de Início da Integração das Seções do Submarino Riachuelo

CONTEÚDO LOCAL

além dos submarinos em si, deixasse 
como legado um lastro de capacita-
ção industrial e tecnológica. À trans-
ferência de tecnologia francesa para 
o Brasil somou-se a obrigatoriedade 
da nacionalização dos produtos e 
sistemas adquiridos, desde a constru-
ção da fábrica de estruturas metálicas 
até a base para a manutenção do 
submarino nuclear. A capacitação 
de pessoal no Brasil era a terceira 
premissa básica do Prosub. 

Segundo o projeto, essas premissas 
deveriam estar presentes do começo 
ao fim da execução. E na última 
década, enquanto o país fortalecia 
as suas defesas, também construía 
um cabedal de conhecimento de 
extrema relevância. “Trata-se do 
mais importante Projeto de desen-
volvimento tecnológico nacional, 
com transferência de tecnologia, 
implicando em forte arrasto para 
diversas indústrias de tecnologia de 
ponta no Brasil, Projeto muito bem 
conduzido pela Marinha do Brasil, 
demonstrando as nossas capacidades 
de planejamento, gerenciamento e 
implementação de projetos com-
plexos”, destaca o Diretor Técnico 
Carlos Ferreira. 

Novo horizonte
Segundo informações da Marinha 
do Brasil, foram 104 subprojetos 
que custaram 400 milhões de Eu-
ros, em contrapartida, pela transfe-
rência de tecnologia na capacitação 
das empresas. Já os equipamentos 
e serviços comprados no parque 
nacional e a nacionalização de equi-
pamentos e componentes somarão, 
juntos, 200 milhões de Euros. O 
sucesso da empreitada começou, 
obviamente, no planejamento. A 
Marinha selecionou o que, para o 
país, seria mais interessante produ-
zir nacionalmente e apresentou as 
demandas ao segmento industrial 
nacional. Aquilo que já era pro-
duzido no Brasil foi englobado no 

 Motores de desenvolvimento
Em fevereiro chegou o momento de mais uma empresa brasileira en-
trar no processo. A WEG, de Jaraguá do Sul (SC), um gigante da 
economia nacional – com 1,3% do mercado acionário do país e con-
siderada uma das 10 maiores empresas brasileiras no mercado global 
– assumiu a fabricação de motores elétricos e peças para a manutenção 
dos equipamentos que moverão os quatro submarinos. 
A WEG é uma das empresas que, após o projeto, terão nas mãos tec-
nologias que, até então, o país não detinha. A manutenção dos sistemas 
de combate dos submarinos ficará a cargo de engenheiros da Fundação 
Ezute, capacitados na França. As baterias serão construídas pela alemã 
Hagen, que trabalhará junto com a Rondopar, de Londrina (PR). De 
Barueri (SP), a Adelco ficou responsável pelos conversores estáticos. 
Dois deles foram feitos na França, com a presença da equipe brasileira. 
Os outros 14 já serão feitos no Brasil, por técnicos brasileiros. Ao fim 
desse contrato, um dos maiores contratos internacionais já assinados 
pelo país, centenas de empresas e laboratórios terão domínio sobre 
tecnologias que, até então, não conheciam. E o Brasil terá uma boa 
base industrial na área da Defesa. Essas empresas poderão exportar 
para o mercado internacional, além de investir no desenvolvimento de 
aplicações civis para o novo material intelectual, como aconteceu com 
outras tecnologias como o velcro, o micro-ondas, entre outras, princi-
palmente nos setores que nasceram para uso militar, mas encontraram 
seu espaço entre os civis. Para os setores químico, mecânico e naval, o 
salto é incomparável.

Leia mais no Portal do Clube de Engenharia: http://bit.ly/2GIzrdw

Valdenio Vieira/PR

projeto, além dos pequenos ajustes 
para atender à demanda. 

Em um projeto tão complexo, 
obviamente alguns equipamentos 
não seriam encontrados no parque 
industrial brasileiro. Nesse ponto 
entrou a nacionalização. São núme-
ros oficiais divulgados pela Marinha: 
mais de 600 empresas foram capa-
citadas, garantindo a nacionalização 
de 95% dos componentes e siste-
mas. Apenas a área nuclear ficou de 
fora. A capacitação de engenheiros 
brasileiros aconteceu na França, no 
sistema On the Job Training, método 
pelo qual os profissionais aprendem 
fazendo, e pela consultoria técnica 
da Direction des Constructions Nava-
les et Services (DCNS) até o término 
do programa.

www.clubedeengenharia.org.br
http://bit.ly/2GIzrdw
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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 | ESTRUTURAS (DES): Chefe: Antero Jorge Parahyba; Sub-
chefe: Roberto Possollo Jerman | 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 | PETRÓLEO E GÁS (DPG): Chefe: Paulo Cesar Smith Metri: Subchefe: Fernando Leite Siqueira | RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO (DRHS): 
Chefe: Ibá dos Santos Silva; Subchefe: José Stelberto Porto Soares | RECURSOS MINERAIS (DRM): Chefe: Ana Maria Netto; Subchefe: Pedro Henrique Vieira Garcia | 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

MERCADO

Não é de hoje que entidades e especia-
listas se preocupam com a formação dos 
futuros profissionais de Engenharia. O 
quadro se agrava a cada ano, proble-
mas são conhecidos e debatidos, ações 
são propostas e quase nada muda. 

Em 2009, manchetes anunciavam 
um “apagão de engenheiros”. O país 
não formava engenheiros suficientes 
para suprir as demandas do mer-
cado. A partir de 2011, o que antes 
era carência, passou a ser apontado 
como excesso. Nos dois cenários 
os problemas na formação dos en-
genheiros eram os mesmos desde 
sempre: alta evasão e a proliferação 
de faculdades de Engenharia sem 
um rigoroso controle de qualidade 
de ensino, entre outros.

O impacto do ciclo básico
Vindos de um ensino médio defi-
citário, o ciclo básico é o impacto 
inicial ao entrarem na faculdade. 
Composto por matérias como cálcu-
lo, física, química, muitos reprovam 
logo no início, resultando em alu-
nos desmotivados. O ex-presidente 
do Clube de Engenharia, Francis 
Bogossian, tem dedicado parte de 
sua vida no movimento associativo 
a buscar a melhoria do ensino de 
Engenharia, com currículos mais 
modernos, coerentes com a realida-
de e, principalmente, mais práticos 
durante o ciclo básico. Atualmente 

A formação profissional e os ref lexos na Engenharia do futuro
presidente da Academia Nacional de 
Engenharia (ANE), Francis segue 
na luta. “O programa de Engenharia 
é o mesmo de quando eu estudei 
e isso é um absurdo. Quando fui 
vice-presidente da Associação Bra-
sileira de Educação em Engenharia 
(ABENGE), busquei mudanças, 
mas não houve resultado. No Clube, 
criamos uma comissão e entregamos 
proposta à Presidência da República, 
que encaminhou para o Ministério 
da Educação. Nada aconteceu. 
“Terei uma reunião em breve para 
tratar do assunto com a ABENGE”, 
conta Francis. “É fundamental que 
o ciclo básico não se atenha apenas 
às matérias clássicas, mas que traga 
matérias específicas das engenha-
rias”, defende. 

Parte que cabe ao 
magistério
Professor há quase 50 anos, o con-
selheiro do Clube de Engenharia 
Jorge Paes Rios destaca que pro-
fessores cada vez mais sem prática 
também podem comprometer a 
qualidade dos cursos e do ensino 
como um todo. “De Sarney para cá 
e ainda pior de Collor em diante, 
a exigência de que os professores 
tenham doutorado e que dediquem 
40 horas exclusivas para a instituição 
de ensino só vem piorando o ensino. 
O resultado é que um engenheiro 
que nunca trabalhou no projeto de 

Professores com larga bagagem no magistério apontam a necessidade urgente de mudanças nos padrões 
estabelecidos pelo MEC. 

uma ponte, de um viaduto, rede de 
esgoto, que só tem o conhecimento 
que os livros ofereceram, são res-
ponsáveis pela educação de futuros 
profissionais. É como ser operado 
por um médico que nunca usou um 
bisturi”, compara Rios, que relembra 
que suas aulas eram dentro de uma 
estação de tratamento da Cedae, 
uma vez que seu professor trabalha-
va lá e levava os alunos. 

A exigência da plena dedicação 
à vida acadêmica contrasta com 
o ensino que gerações anteriores 
tiveram. “Os catedráticos eram de 
firmas de engenharia que faziam 
obras no Brasil inteiro”, conta Jorge 
Rios. “Na parte profissional, teoria 
e prática precisam ser ensinadas por 
um profissional especialista da área. 

op
etr

oe
lo

Minhas aulas no quinto ano no 
Fundão, a teoria era na sala e a prá-
tica era em campo, no laboratório 
da empresa ou em alguma de nossas 
obras”, relembra. 

É certo que há necessidade de mu-
danças nos padrões estabelecidos 
pelo MEC. Exemplo: embora as 
universidades sejam livres e autôno-
mas para fazer suas contratações de 
acordo com seus planos pedagógi-
cos, o MEC pontua melhor aquelas 
que optam por doutores com dedi-
cação exclusiva. As instituições de 
ensino acabam cedendo. “Entenda 
o absurdo: Oscar Niemeyer se es-
tivesse vivo não poderia dar aulas 
na universidade hoje. Em seu lugar 
estaria um doutor recém-especiali-
zado”, questiona Rios.
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Desafios e esperanças estimulam a seguir em frente e ir além
No dia 7 de março, um dia antes da 
data que lembra a luta das mulheres 
em todo o mundo, mais uma 
engenheira entrou para a história: 
pela primeira vez, em 124 anos de 
existência, a Escola Politécnica da 
USP, uma das maiores faculdades de 
Engenharia do Brasil, será dirigida 
por uma mulher.

Liedi Bernucci, professora da Poli 
desde 1986, foi escolhida para o car-
go máximo da instituição que, hoje, 
conta com 452 docentes e mais de 
8.000 estudantes. Um momento im-
portante para a universidade e para 
a Engenharia. Em 1977, quando a 
professora entrou na Politécnica, as 
mulheres eram menos de 5% dos 
discentes. Hoje são 20%. 

No lastro de engenheiras pioneiras, 
pouco se sabe das mulheres que, a 
despeito dos preconceitos, trans-
formaram a Engenharia brasileira. 
Enedina Marques (1913-1981), por 
exemplo, foi a primeira engenhei-
ra negra do Brasil e a primeira do 
Paraná. Formada em Engenharia 
Civil pela UFPR, em 1945, foi res-
ponsável por construir a maior usina 
hidrelétrica subterrânea do Sul do 
país, a Usina Capivari-Cachoeira.

Na Engenharia Química, Aïda 
Espinola (1920-2015), formada 
em 1954 pela UFRJ, foi precursora 
nos estudos de rochas dos reserva-
tórios de petróleo, que, mais tarde, 
serviriam de base para as análises 
da camada do Pré-Sal. No Depar-
tamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), Aïda implemen-

tou e chefiou o laboratório que, por 
muitos anos, foi o único no a reali-
zar análises químicas completas de 
rochas. Aos 93 anos lançou o livro 
Ouro negro, no qual conta a história 
do petróleo no Brasil.

Emtre as primeiras engenheiras for-
madas na Escola Politécnica da Uni-
versidade do Brasil, em 1924, Maria 
Ester Corrêa Ramalho participou das 
lutas feministas nas décadas de 1920 
e 1930 na Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino (FBPF).

Também atuante na FBPF, Carmen 
Velasco Portinho (1903-2001) foi a 
terceira mulher a se graduar na Es-
cola Politécnica e primeira a ganhar 
o título de urbanista. Foi pioneira 
no conceito de moradia popular no 
Brasil e sugeriu a criação e dirigiu o 
Departamento de Habitação Popu-
lar. Assumiu a construção do Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
nos anos 1950 e, em 1963 e dirigiu a 
Escola Superior de Desenho Indus-
trial (ESDI) por 20 anos.

Nas lutas sindicais cabe destacar 
Lêda Mattos dos Reis, formada em 
1938 também pela Politécnica e 
primeira engenheira a se associar ao 

Sindicato dos Engenheiros no Es-
tado do Rio de Janeiro (Senge-RJ). 
Lêda trabalhou em diferentes órgãos 
do serviço público: Observatório 
Nacional, Departamento de Águas, 
Superintendência do Financiamen-
to Urbanístico, Cedae. Militou na 
defesa dos direitos da mulher.

 Já na agroecologia, a pioneira é 
Ana Maria Primavesi, nascida em 
1920 na Áustria e naturalizada no 
Brasil desde a juventude. Enge-
nheira agrônoma, foi uma das prin-
cipais pesquisadoras da agricultura 
orgânica no país, contribuindo para 
a organização da primeira pós-gra-
duação na área. Recebeu, em 2012, 
o prêmio mundial da agricultura 
orgânica pela Internacional Federa-
tion of Organic Agriculture Move-
ments (IFOAM).

Perspectivas
No mercado de trabalho, apesar 
de ainda serem apenas 14% dos 
profissionais registrados no sistema 
Confea/Crea, temos quase 200 mil 
engenheiras brasileiras resistindo em 
meio a uma área atualmente mar-
cada pela crise e pelo aumento do 
desemprego.

Existe, no entanto, uma realidade 
pouco conhecida, segundo afirma 
Fátima Sobral Fernandes, mentora e 
master coach da Transcenderte De-
senvolvimento Humano e Organiza-
cional Ltda., que integra o Conselho 
Diretor e o Conselho Editorial do 
Clube de Engenharia. “Poucos sabem 
que 30% dos negócios privados do 
mundo são idealizados por mulheres 
e que o Brasil conta com mais de 5,7 
milhões de mulheres à frente de seus 
negócios, presentes em 30% das so-
ciedades de empresas ativas. Isso in-
dica que, apesar de todos os desafios, 
temos mostrado que somos capazes 
de empreender e de nos destacar em 
nossas profissões”. Em artigo publica-
do no portal do Clube de Engenha-
ria, Fátima se diz surpresa ao perceber 
que, apesar de tantas vitórias e muitos 
enfrentamentos por igualdade dos 
direitos civis e tratamento no merca-
do de trabalho, os desafios atuais são 
os mesmos do início do século XX. 
Fátima defende o caminho da deter-
minação, da coragem e da resistência 
para “seguir em frente e ir além”.

Na mesma linha, a economista Ceci 
Juruá, “ao constatar que conquistas 
do século XX podem estar ameaça-
das se houver retorno do Brasil ao 
status colonial ou à dependência ab-
soluta de outra nação”, faz um alerta. 
“À perda da soberania nacional 
poderá suceder o recuo dos avanços 
e conquistas da mulher brasileira no 
passado século XX. Precisamos ficar 
atentas. Conquistas duradouras são 
sempre sociais, coletivas, e ocorrem 
no quadro da Nação”.

8 DE MARÇO

Dia 
Internacional
da Mulher
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