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O impacto da PEC do Teto de Gastos na vida do povo brasileiro, com o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, 
desenha um cenário de fome e desesperança.

Observatorio do Terceiro Setor
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o pleito é para todas as 
instâncias de decisão do 
Clube de engenharia.

Parque Estadual 
da Chacrinha

Comemoração de 51 anos 
tem forte mobilização social 
pela sua preservação.

eleIÇÕeS
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a incontestável necessidade de esclarecer 
à sociedade quais as reais consequências da 
emenda Constitucional 95 (PeC 95) na vida da 
população brasileira levou a decania do Centro 
de Tecnologia da Universidade Federal do rio 
de janeiro (CT/UFrj) a promover encontro com 
diferentes segmentos. Conhecida como PeC do 
Teto de Gastos, o texto aprovado no Congresso 
nacional alterou a Constituição de 1988 para 
instituir um novo regime Fiscal apontado 
como fator dos mais relevantes para o baixo 
crescimento da economia brasileira. ao congelar 
despesas públicas ao limite da inflação durante 
20 anos, essa é hoje questão central no debate 
nacional: o estado brasileiro empobrece a cada 
dia, impedido de assegurar os serviços básicos à 
população que luta para sobreviver à pandemia, 
ao desemprego e à fome.

Ameaça ao 
federalismo 
brasileiro

a revogação da lei Kandir vai permitir 
que os estados possam reivindicar da 
União o ressarcimento de todos os valores 
não pagos do ICmS.

SoCIedade

Algoritmos 
não são meros 
cálculos

o mapeamento da nossa vida pessoal 
através dos algoritmos das redes sociais 
é ponto importante nas discussões sobre 
democracia e tecnologia.

páginas 4 e 5página 3
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Importância do ensino público para 
o desenvolvimento da CT&I
a Constituição de 1988 consagra a responsabilidade 
do estado para propiciar o ensino público e o de-
senvolvimento científico, tecnológico e de inovação. 
mas o que estamos assistindo hoje é um movimento, 
estruturado nacionalmente, para  ignorar tal determi-
naçao e destruir o que ja foi construído e conquistado. 
está em curso o desmonte da universidade pública.  É 
impossível manter a paz social em um país com mais 
de 200 milhões de habitantes sem uma proposta que 
dê perspectiva de dias melhores para o seu povo. e a 
universidade pública é isso desde sempre! 

a redução do orçamento público para essa finalida-
de impossibilita as instituições públicas de ensino e 
pesquisa de atender a essa responsabilidade. ademais 
as universidades públicas desempenham um papel de 
caráter social que precisa ser reconhecido como a sua 
rede de serviços, extensão, projetos, psicologia aplica-
da, assistência jurídica, integração de projetos urbanos 
e tecnológicos, transferência de tecnologia e geração 
de emprego e renda, dentre muitas outras.

a redução progressiva do orçamento federal de 
custeio das universidades públicas tem sido alvo de 
denúncias há anos, mas essa situação chegou ao seu 
limite: o orçamento de Ciência e Tecnologia recuou 
20 anos; do Conselho nacional de desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CnPq), 15 anos; da Co-
ordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de nível 
Superior (CaPeS), 10 anos; e do Fundo nacional 
de desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fn-
dCT), mais de 20 anos. 

os dados denunciam uma situação insustentável. 
em maio, a Universidade Federal do rio de janeiro 
(UFrj), maior universidade do país em número de 
alunos, anunciou que só tinha recursos para manter a 

instituição aberta até setembro deste ano. outras ins-
tituições seguem estranguladas pela falta de repasses, 
em um contexto de pandemia no qual foram as insti-
tuições públicas de pesquisa que tornaram possível os 
avanços que o Brasil teve contra o coronavírus.

São exatamente elas, capitaneadas pela UFrj, que 
deram início em 1º de junho, a um movimento na-
cional para, a partir do  diagnóstico do cenário atual, 
unir forças e viabilizar propostas concretas a serem 
encaminhadas ao Congresso nacional e ao Governo 
Federal para que o Brasil não perca sua capacida-
de de pesquisa, ensino e extensão. o debate, com a 
participação de dirigentes, além das instituições de 
ensino, das áreas de Ciência, Saúde e engenharia, foi 
um passo decisivo para a construção de uma ampla 
frente que pretende ganhar adesão de dirigentes de 
todo o país. 

a curto prazo é crucial acionar a justiça contra os 
cortes imediatos e os contingenciamentos. É urgente 
e mandatório a criaçãode uma lei orgânica das Uni-
versidades Públicas que garanta, de fato, a autonomia 
universitária e financeira, mas também a escolha dos 
seus dirigentes, já que cada vez mais diminui o nú-
mero de reitores indicados a partir de eleições diretas 
feitas pelas próprias universidades.

o Clube de engenharia se integra às ações para 
superar tais dificuldades. Garantir a ampliação de uma 
frente que cresça em todo o país, mobilizar em es-
pecial as instituições de ensino são tarefas inadiáveis. 
em uma só voz o Brasil precisa reafirmar e fazer ecoar 
em todas as instâncias de poder e país afora que é a 
educação pública o que reduz e ilumina o caminho da 
construção de uma sociedade justa e igualitária.
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Em nome da Lei, a ameaça de destruição 
do federalismo brasileiro

“Com isso será possível estancar as perdas e reivin-
dicar da União o ressarcimento de todos os valores 
não pagos do Imposto de Circulação de mercado-
rias e Serviços (ICmS) aos estados desde o final 
dos anos 1990”, afirma Paulo lindesay, técnico de 
informações geográficas e estatísticas do Institu-
to Brasileiro de Geografia e estatística (IBGe) 
e diretor da executiva nacional do Sindicato dos 
Servidores do IBGe (aSSIBGe-Sn).

Convidado do Clube de engenharia, em encontro 
virtual dia 19 de maio, para esclarecer e aprofundar 
o debate sobre os graves impactos da lei Kandir 
nas finanças estaduais, lindesay lembra que a 
história vem de longe: “Quando a lei foi aprovada, 
em 1996, era um dos principais pilares do gover-
no Fernando Henrique. entre outras mudanças, 
a nova legislação alterou a forma como estados e 
distrito Federal arrecadavam o ICmS de empresas 
exportadoras de produtos primários e semielabora-
dos. Com a perda de arrecadação haveria a com-
pensação financeira dos estados. 

Paulo Lindesay, Coordenador Estadual do 
Núcleo da Auditoria Cidadã do Estado do 
Rio de Janeiro, não tem dúvida: um dos 
passos mais importantes em pauta hoje é a 
revogação da Lei Kandir 

mas, de 1999 até 2018, esse ressarcimento foi 
irrisório. não chegou sequer a 10% do valor devido 
aos estados no período. do valor em torno de 
634 bilhões de reais, a União ressarciu pouco mais 
de 34 bilhões. Com a atualização até os valores 
de agora, em 2020, a cifra já seria de mais de 800 
bilhões de reais, afirmou.

Sistema da dívida
a lei Kandir entra em um intrincado sistema 
tributário que contribui para a manutenção do “sis-
tema da dívida pública”, neste caso via isenções fis-
cais que não são revertidas em arrecadação futura. 
Segundo lindesay, o orçamento federal de 2021, 
aprovado via lei orçamentária anual e prevendo 
superávit, destina 53% de toda a despesa (2,236 
trilhões de reais) para o pagamento da dívida pú-
blica — 361 bilhões para juros, e 1,875 trilhão para 
amortizações. esse sistema, afirma o técnico, coloca 
o endividamento do estado como um objetivo, 
contribuindo para a narrativa da necessidade de 
enxugar e diminuir o próprio estado.
no caso da lei Kandir, o mecanismo de isenção 
foi pensado sob o pretexto de aumentar as expor-
tações e melhorar as finanças do país. a partir de 
1996, no entanto, houve diminuição de receita, 
segundo dados do Banco Central. “no caso do 
rio de janeiro, o estado deixou de arrecadar, entre 
1999 e 2018, praticamente 40-50 bilhões, mais do 
que a privatização da Cedae ”, recorda lindesay.
“em 2019, foi feita uma PeC, não votada ainda, 
para tentar minimizar a perda dos estados. em 
2020, a partir dessa preocupação, os governadores 
chegaram a ir ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
que os orientou a buscar um acordo com a União 
para recuperar parte dessas perdas. 
minas Gerais, por exemplo, tem mais de 100 
bilhões em receita a ser ressarcida pela lei Kandir. 
Como não houve um entendimento com a União, 
o STF propôs ressarcir em 17 anos (2020-2037) o 
valor de 64 bilhões, parcelados anualmente. 
Para lindesay, antes de ser um acordo, trata-se sim 
de lesa-pátria, já que os estados estão perdendo recei-

ta. e houve ainda a proposição de revogar o artigo 91 
dos ato das disposições Constitucionais Transitó-
rias da Constituição, que garante a compensação da 
perda da lei Kandir”, criticou o palestrante.

O que está em jogo
no fundo, aponta lindesay, está a “destruição do 
federalismo brasileiro”, na forma de diferentes 
atos judiciais que colocam as finanças estaduais 
dependentes da União. “o Plano de recupera-
ção Fiscal do rio de janeiro, aprovado pela lei 
Complementar 159, de 2017, começou com uma 
dívida de 9,4 bilhões e, três anos depois, essa dívi-
da resultou em 61 bilhões, incorporados à dívida 
do rio de janeiro”, apontou ele.

“o projeto instalado é financeiro rentista. Tem 
como objetivo central acabar com o federalismo, 
colocando condicionantes para governadores e 
prefeitos. a partir daí, busca capturar o resto do 
parque estatal que ainda existe e, ao mesmo tem-
po, atacar o estado e seus servidores, entregando 
toda a administração do orçamento do fundo 
público na mão da iniciativa privada. 

a PeC 32 - da chamada pseudo-reforma adminis-
trativa confirma: entre os princípios que estão sen-
do incluídos está justamente o da subsidiariedade. 
Significa que o estado continuará a ser subsidiário 
dos serviços públicos, mas quem vai administrar é a 
iniciativa privada”, criticou lindesay.

no caso dos regimes de recuperação fiscal dos es-
tados, uma situação que poderia ser aliviada pelo 
ressarcimento das perdas da lei Kandir, uma nova 
lei - lei Complementar nº 187, de 2021 - veio re-
centemente substituir a anterior, de 2017, da qual 
o estado do rio de janeiro havia sido o único a 
aderir. agora, o governo federal colocou condições 
mais flexíveis. “mas os estados terão de abrir mão 
de ações judiciais contra a União, e terão de fazer 
todas as condicionantes impostas pela lei. no caso, 
a reforma administrativa, a alteração do regime 
jurídico, do saldo, e do regime previdenciário, além 
da redução da remuneração e dos benefícios dos 
servidores, denunciou lindesay.

Com a Lei Kandir os Estados deixaram de ter a arrecadação de 
ICMS. Entre 1999 e 2018 o Estado do Rio de Janeiro deixou de 
arrecadar entre 40 e 50 bilhões.

Lei Complementar federal no 87/1996,
a chamada Lei Kandir

•	 	Isentou do ICMS a	exportação	de	produtos primários 
e semielaborados
-	Justificativa:	obter	moeda	forte	para	compensar	o	
câmbio	fixo	(paridade	real	x	dólar)

•	 	Regulamenta o ICMS nacionalmente - diretrizes	
gerais	para	Estados
-	Desmonta	o	argumento	da	existência	de	27	legislações	
do	ICMS,	que	existem	com	peculiaridades	locais.

•	 	Adotou	o	“crédito financeiro” em	substituição	ao 
“crédito físico”
-	Ampliou	sobremaneira	o	crédito	fiscal	do	sujeito	passivo	
do	ICMS.
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Algoritmos e Democracia.
Por que isso deve nos interessar?
Em 2020, a Netflix lançou 
O Dilema das Redes, um 
docudrama que aborda as 
relações das pessoas, sobretudo 
jovens, com seus dispositivos 
eletrônicos, especialmente 
as redes sociais. Muito 
comentado no mundo inteiro, 
o documentário dramatizado 
trouxe à tona um debate crucial 
para os dias de hoje, mas que 
é pouco conhecido e de difícil 
compreensão para o público 
geral. O papel dos algoritmos 
na sociedade contemporânea é 
um tema ainda restrito, mas 
que requer atenção urgente, 
principalmente pelo seu 
impacto na vida social. O filme 
é baseado nos depoimentos de 
especialistas que deixaram 
seus cargos em empresas como 
Facebook, Instagram e Google 
devido a uma série de dilemas 
éticos que vivenciaram, 
principalmente no que diz 
respeito à indução de consumo 
de bens e informações. 

a interface entre seres humanos e 
máquinas é feita através das lin-
guagens de programação, que são 
escritas a partir de uma lógica. os 
algoritmos são semelhantes a uma 
receita prévia que demonstra cada 
procedimento necessário para que 

um comando aconteça: uma sequ-
ência lógica e definida de instruções 
a serem seguidas para solucionar 
um problema ou desempenhar uma 
tarefa.

mas como os algoritmos podem 
influenciar tanto a nossa vida? Pen-
sando nesta pergunta, a academia 
Brasileira de Ciências (aBC) convi-
dou professora de ciência da compu-
tação na Universidade Clarkson, nos 
estados Unidos, jeanna matthews, e 
os professores do departamento de 
Ciência Política da Universidade Fe-
deral de minas Gerais (UFmG) ri-
cardo Fabrino mendonça e Fernando 
Filgueiras, para a mesa de debates 
“algoritmos comandam a sociedade 
e precisam de controles”. o presi-
dente da aBC, luiz davidovich, e 
o diretor virgílio almeida, foram os 
moderadores. 

a questão central do debate está re-
lacionada à falta de transparência na 
utilização de algoritmos, sobretudo 
os baseados em grandes volumes de 
dados (big data). Segundo os pesqui-
sadores, as consequências disso já se 
mostram presentes no nosso mun-
do político e social atual. ricardo 
Fabrino mendonça explicou que os 
algoritmos são alimentados por seres 
humanos e as informações geradas 
por nós no passado e no presente. 
“algoritmos não têm vida própria, 
não são entidades que existem em si. 
não são também somente ferramen-
tas que permitem que cada um faça 
o que bem entender. “a ideia de que 
algoritmos são meros cálculos, desti-
tuídos de subjetividade, é problemá-
tica porque legitima um conjunto de 

decisões tomadas de forma opaca e 
que impactam as vidas de todos nós”, 
explicou mendonça. 

o professor acredita que os pro-
cessos de construção e aplicação 
de algoritmos precisam de mais 
transparência e governança, pois eles 
dialogam com valores, preconceitos, 
perspectivas e visões de mundo de 
quem os cria. “algoritmos exis-
tem em um determinado contexto, 
pensar os algoritmos como institui-
ções nos leva a entender os valores 
neles inscritos e como impactam a 
sociedade”, afirmou. Transparência é 

necessário porque os algoritmos não 
só aprendem com o comportamento 
humano, mas também podem inter-
ferir em como agimos socialmente. 
É o que defende Fernando Filguei-
ras, que alerta para o fato de que os 
algoritmos alteram o nosso com-
portamento para diversos fins. “os 
algoritmos atuam como instituições, 
eles estruturam a sociedade, orga-
nizam atitudes, formas de pensar e 
agir coletivamente, transformam a 
dinâmica de ação coletiva e definem 
posições e hierarquias sociais”, argu-
mentou Filgueiras.

FreePick
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“A ideia de que algoritmos são 
meros cálculos, destituídos de 
subjetividade, é problemática 
porque legitima um conjunto 
de decisões tomadas de forma 
opaca e que impactam as 
vidas de todos nós” (Ricardo 
Mendonça)

“Algoritmos atuam como instituições. Estruturam a sociedade. 
Organizam atitudes, formas de pensar e agir coletivamente. 
Transformam a dinâmica de ação coletiva. Definem posições e 
hierarquias sociais” (Fernando Filgueiras).

Inteligência artificial e 
racismo estrutural
os participantes do debate também 
levantaram uma questão importan-
te: o quanto os algoritmos refletem 
opressões estruturais, como machis-
mo, racismo, lGBTfobia e precon-
ceito de classe? Para ricardo Fabrino 
mendonça, os algoritmos reitera-
damente reforçam a sustentação do 
racismo estrutural. Isso fica evidente 
não só nas redes sociais e nos meca-
nismos de pesquisa que usamos todos 
os dias, mas também em casos de 
tecnologias utilizadas para constru-
ção de políticas públicas. o pes-

quisador citou o caso do Compass, 
empresa contratada pelo judiciário 
estadunidense para calcular penas de 
pessoas condenadas pela justiça, bem 
como a possibilidade de reincidên-
cia nos crimes cometidos. “É uma 
empresa privada que sequer revela as 
fontes dos dados que utiliza, justa-
mente porque tem fins comerciais. a 
margem de erro de 30 a 40%, com-
provadamente, ocorrem com maior 
frequência entre pessoas negras. São 
erros racializados”, explicou. 

outro exemplo apresentado por 
mendonça é de uma ferramenta 
algorítmica utilizada para prever gas-
tos com saúde nos estados Unidos. 
após um tempo, foi constatado que 
pacientes renais que seriam consi-
derados gravíssimos foram alocados 
como de gravidade média simples-
mente porque eram pessoas negras, 
desconsideradas pelo algoritmo como 
prioridade.

virgílio almeida concorda com 
mendonça sobre a falta de trans-
parência na gestão dos algoritmos 
de Inteligência artificial (Ia). 
Para ele, o julgamento humano 
vem cada vez mais sendo substi-
tuído por algoritmos, o que torna 
problemática a responsabilização 
de empresas e governos sobre suas 
consequências. de acordo com o 
diretor da aBC, “os algoritmos de 
Ia permitem ao sistema aprender 
com experiências passadas, um 
conjunto de dados que refletem 
a história de determinados even-
tos. Isso tem impacto na vida 
humana cotidianamente, às vezes 
com resultados discriminatórios. 
o futuro da Ia não precisa ser 
distópico”.

Para mendonça, as relações de 
poder são atravessadas por dis-
cursos e produções de sentido, 
assim como os algoritmos. men-
donça acredita que as plataformas 
digitais evidenciam a criação de 
caminhos para a inserção de sujei-
tos em processos discursivos que 
podem levar à polarização, cujos 
resultados podem impactar a de-
mocracia, consolidando bolhas de 
desinformação e discurso de ódio 
a partir da própria polarização 
política. o pesquisador também 
explica que comportamentos indi-
viduais geram consequências co-
letivas, estruturam novos padrões 
interacionais que atravessam as 
implicações do uso de algoritmos. 

“estruturas opacas e incompre-
ensivas podem operar sobre várias 
camadas. Como tornar este pro-
cesso mais aberto/acessível? Como 
tornar possível a responsabilização 
em alguns casos? Como pensar 
formas públicas de regulação e 
gestão não apenas da criação, mas 
das consequências do uso desses 
algoritmos? essas escolhas morais 
e políticas são humanas e por isso 
defendemos a necessidade de gerir 
de forma pública e coletiva. este é 
um grande desafio para a demo-
cracia atual”, finalizou.

o mapeamento da nossa vida 
pessoal através dos algoritmos das 
redes sociais, por exemplo, é um 
ponto importante das discussões 
sobre democracia e tecnologia. 
a professora jeanna mathews 
afirma que esses algoritmos 
estão governando nossa vida e 
há pouquíssima discussão sobre 
isso. “eles mudam os ambientes 
digitais e nós nem sequer perce-
bemos. Há muita reponsabilidade 
dos algoritmos no atual cenário e 
na tomada de decisões políticas, 
isso é inegável. a introdução de 
algoritmos em processos eleito-
rais, por exemplo, precisa ser dis-
cutida com seriedade. São investi-
mentos públicos para propaganda 
política em plataformas privadas 
sobre as quais não sabemos quase 
nada, nem como administram as 
informações que coletam”, expli-
cou mathews.

Tecnologia e democracia

FreePick
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Teto de Gastos e a estagnação econômica 
Que a pandemia e sua má gestão 
tiveram impacto catastrófico para 
uma economia já em decadência 
é fato inegável, sobretudo com 
o atraso da vacinação. Mas 
será que é somente essa a causa 
da estagnação da economia 
brasileira? 

desde 2016, não são poucas as vozes, 
de distintos setores, que apontam um 
fator dos mais relevantes para o baixo 
crescimento da nossa economia: a 
aprovação da emenda Constitucional 
95 (eC95), também conhecida como 
PeC do Teto de Gastos. 

Trata-se de um novo regime fiscal 
aprovado pelo Congresso nacio-
nal que determina o congelamento 
das despesas públicas ao limite da 
inflação durante 20 anos. Com a eC 
95, o estado brasileiro fica impedido 
de planejar gastos maiores que os do 
ano anterior em valores reais. des-
de antes mesmo de sua aprovação, 
o Teto de Gastos foi alvo de duras 
críticas por parte de economistas e de 
técnicos ligados à infraestrutura e ao 
setor público em geral. Isso porque 
afirmavam que o Teto de Gastos 
comprometeria de maneira brutal os 
investimentos públicos, engessando 
as escolhas sobre o orçamento do es-
tado e privilegiando o capital finan-
ceiro e setores especulativos. 

o Clube de engenharia, a partir do 
encaminhamento da proposta ao 
Congresso nacional vem acompa-
nhando, participando e promovendo 
debates, em conjunto com outras 
entidades, sob as perspectivas em um 
futuro próximo a partir da aprovação 
do Teto de Gastos. entre os alertas 
está a consequência mais impactan-

te, para a população brasileira e para 
o país: a queda de investimentos 
públicos em Saúde, educação, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação e demais 
áreas estratégicas para o desenvolvi-
mento nacional. 

o que se confirmou na aprovação 
do último orçamento da União, que 
revela a predominância de uma visão 
estreita, em especial sobre Ciência, 
Tecnologia e Inovação, em plena 
pandemia. e ainda sobre as priori-
dades para as políticas públicas não 
só por parte do Governo Federal, 
mas também do Congresso nacio-
nal. outro ponto central apontado 
como consequência do Teto de 
Gastos e da pandemia é o aumento 
do índice de desemprego, já que há a 
certeza de que só será possível gerar 
empregos a partir de uma atuação 
proativa do estado, algo que as po-
líticas de congelamento de investi-
mentos impedem. 

Preocupada com a necessidade de 
ampliar o debate e apontar soluções 
para questões consideradas vitais para 
a construção de um Projeto de País, 
a direção da decania do Centro de 
Tecnologia da Universidade Federal 
do rio de janeiro (CT/UFrj) orga-
nizou encontro virtual para debater 
“as consequências do Teto de Gastos 
para a sociedade brasileira”.

Participaram do painel o economista 
andré lara rezende, ex-presiden-
te do Banco do Brasil e do Banco 
nacional de desenvolvimento eco-
nômico e Social (BndeS); a eco-
nomista e professora esther dweck, 
do Instituto de economia da UFrj 
que, entre 2011 e 2016, atuou no 
ministério do Planejamento, orça-
mento e Gestão, no cargo de Chefe 
da assessoria econômica e como 

Secretária de orçamento Federal; o 
governador do estado do maranhão 
Flávio dino, advogado, professor de 
direito da Universidade Federal do 
maranhão e ex-deputado federal; e o 
deputado federal pelo rio de janeiro 
e professor marcelo Freixo, que foi 
deputado estadual por três mandatos 
consecutivos e presidente da Comis-
são de defesa dos direitos Humanos 
e Cidadania da assembleia legislati-
va do estado do rio de janeiro.

entre os pontos centrais do encontro 
o argumento de que a atual teoria 
econômica é um modelo ideológi-
co, mas apresentado como se fosse 
ciência exata. Utilizando uma lin-
guagem inacessível para a maioria 
da população, confere enorme poder 
aos representantes dessa visão, como 
esclareceu andré lara rezende: “a 
teoria econômica é sempre política. 
Usar modelos baseados em cálculos 
é falsear o que a economia realmente 
é. e essa teoria, atualmente debatida 
no Brasil está em dessincronia com 
o mundo. até o Fundo monetário 
Internacional (FmI), que tinha essa 
visão de restrição do estado, mudou 
de opinião, mas no Brasil, sobretudo 
na grande mídia, se mantém a visão 
de que um estado asfixiado abre 
espaço para a produtividade do setor 
privado”, criticou.

Análises e soluções possíveis
o debate contribuiu não apenas 
para uma análise crítica do Teto de 
Gastos, mas também para apontar 
soluções para a crise econômica que 
o país enfrenta. Todos os debatedores 
foram unânimes no encaminhamento 
da revogação da eC 95, em defesa de 
um estado que seja capaz de assegu-
rar os serviços básicos à população. 

Para andré lara rezende, o foco 
deve ser sempre o da garantia dos 
serviços essenciais e dos investimen-
tos públicos para o desenvolvimento, 
combatendo a desigualdade social. 
rezende acredita que a concentração 
de renda gera graves consequências 
políticas, como a falta de confiança 
na democracia. “É preciso rever esse 
sistema não só pela alta concentração 
de renda e estagnação econômica, mas 
também porque ficou evidente que o 
atual modelo econômico inviabiliza a 
vida humana na Terra. a questão am-
biental, citada como exemplo, deveria 
dominar a preocupação da sociedade 
sobre como coordenar a economia 
como um todo. e não há como fazer 
isso sem o investimento público, 
como o atual presidente dos estados 
Unidos, joe Biden, tem demonstrado”, 
defende o economista.

Soluções comumente apontadas como 
complementares ao Teto de Gastos 
são as reformas, sobretudo da previ-
dência e administrativa. a reforma 
da Previdência foi apontada pelo 
governo como a grande saída para a 
crise brasileira, resultado que não foi 
constatado mesmo após dois anos 
de sua aprovação. Para andré lara 
rezende e Flávio dino, as reformas 
podem não surtir efeito porque são 
vistas de maneira superficial e não são 
amplamente debatidas em seu conjun-
to. Um exemplo foi a própria reforma 
da previdência, da qual os setores que 
mais consomem o orçamento públi-
co – judiciário e militares – foram 
excluídos. rezende afirma que uma 
ampla reforma precisa ser estudada de 
maneira aprofundada no sentido da 
governança do estado brasileiro. Para 
Flavio dino, uma reforma administra-
tiva que reveja privilégios no funcio-
nalismo público em todos os níveis 
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pode trazer contribuições importantes 
para o debate fiscal. dino e rezende 
também concordam que uma reforma 
administrativa não será tão efetiva 
quanto uma reforma tributária que 
equilibre as distorções entre as classes 
sociais, já que os ricos pagam menos 
impostos que os pobres.

O papel da mídia
Uma unanimidade entre os debatedo-
res é a forma como o Teto de Gas-
tos continua a ser apresentado pelo 
ministério da economia e a imprensa 
como a solução para os problemas 
fiscais brasileiros: um dado inquestio-
nável e absoluto. andré lara rezende 
registra ainda que a mídia tende a 
sustentar a visão de que os que são 
contra a imposição do Teto de Gastos 
são a favor de um estado demagogo, 
irresponsável e ineficiente, que gasta 
de forma eleitoreira. “essa premissa é 
falsa”, afirma.

o ar de unanimidade faz parecer, de 
acordo com esther dweck, que o 
Teto de Gastos não traz consequên-
cias negativas, quando na prática ele 
não resolve nenhum dos problemas 
que diz resolver e ainda “agrava enor-
memente as questões sociais brasilei-
ras sem resolver os problemas fiscais”. 
dweck também aponta que o Teto 
de Gastos, que não tem paralelo em 
nenhum país do mundo, é, na verda-
de, um ‘ajuste fiscal autodestrutivo’. 
“essa é a pior forma de lidar com 
os gastos públicos. existem alterna-
tivas muito mais efetivas. a relação 
entre redução de gastos e redução do 
endividamento não é direta. existem 
países que aumentaram os gastos e 
reduziram as dívidas. Isso ocorreu 
inclusive no Brasil, no passado”, ex-
plicou. dweck dá ênfase à necessida-
de de garantir a pluralidade de vozes, 
de forma a propiciar a aplicação de 
ideias inovadoras, que venham, de 
fato, superar crises e problemas co-
muns da economia brasileira.

Enfraquecimento da 
democracia 
a certeza de que há relação entre o 
regime de austeridade fiscal e o cres-
cente enfraquecimento da democracia 
no Brasil foi consensual na abordagem 
dos expositores. Para o governador 
Flávio dino, o Teto de Gastos deveria 
ser considerado inconstitucional, não 
só porque suas consequências geram 
um conflito para o pleno cumpri-
mento dos direitos constitucionais 
dos brasileiros, mas também porque 
o texto da emenda constitucional se 
choca com os princípios da constitui-
ção. “o texto da constituição precisa 
de investimentos públicos justamente 
para que esse catálogo de direitos te-
nha concretude na vida dos brasileiros 
de forma a extinguir as desigualdades 
sociais que sustentam materialmente o 
quadro de violência aberta que temos 
no Brasil”, defende dino.

marcelo Freixo aponta para a mes-
ma direção. de acordo com Freixo, 
a redução do gasto público estatal é 
uma política de estado mínimo que 
tem relação com a produção e repro-
dução de violências e do autoritarismo 
no cotidiano do país. “o que está em 
discussão está inserido em um con-
texto de afirmação de um projeto de 

eliminação dos direitos sociais, uma 
ausência completa de legalidade. não 
é à toa o ataque a todas as frentes 
garantidoras da democracia”, desta-
ca. na opinião do deputado, por ser 
uma questão tão importante e não ser 
debatida com a maior diversidade de 
setores possíveis da sociedade, fica ní-
tido que ajuste é um fato imposto por 
interesses privados — principalmente 
ao se observar quais gastos estão in-
cluídos ou não nos limites da emenda 
constitucional. “Isso tem muita relação 
com o pagamento dos juros da dívida, 
que está fora dos gastos, enquanto os 
investimentos em ciência, tecnologia 
e inovação, fundamentais em tempos 
de pandemia, não podem aumentar 
porque estão congelados no regime do 
Teto de Gastos”, argumenta.

Questão de bom senso
dados atuais sobre investimentos 
públicos ao redor do mundo demons-
tram que os números absolutos des-
ses valores utilizados para defender 
o Teto de Gastos não são coerentes 
para se comparar com outros países. 
Isso porque os valores apresentados 
se referem ao volume total de gastos 
do governo federal e não em propor-
ção ao número de habitantes. “o gas-

to por habitante é o indicador mais 
importante para se observar o nível 
de serviços de um país, e não o gasto 
total. Se compararmos o Brasil aos 
eUa, por exemplo, gastamos muito 
menos por habitante. e se levarmos 
em consideração que eles nem têm 
em Sistema Único de Saúde (SUS) e 
uma série de outros serviços públicos 
que temos no Brasil, essa compa-
ração se torna ainda mais gritante”, 
destacou dweck.

Para o governador Flávio dino uma 
forma eficaz de gerir os gastos pú-
blicos é desenhada pela própria lei 
de responsabilidade Fiscal. dino 
afirma que esta é uma regra fiscal que 
não deve ser abandonada. registrou 
que foi dessa forma que conseguiu 
investir mais em saúde e educação 
no maranhão e incentivar a geração 
de empregos. rezende citou Biden, 
que tem gerido os investimentos nos 
estados Unidos de forma a priorizar 
a preservação ambiental, outro ponto 
fundamental para atrair investimen-
tos nos dias de hoje.

Foram destaques, entre outras solu-
ções apontadas ao longo do debate: o 
investimento na cobrança da dívida 
ativa (somente a dívida previdenciá-
ria em 2018, foi de quase 430 bilhões 
de reais); a redução das desonerações 
fiscais nos impostos que financiam 
a Seguridade Social; e a discussão 
ampla da reforma Tributária, que 
poderia aumentar a arrecadação de 
impostos e reduzir as taxas de juros. 

e, é claro, uma análise profunda das 
mudanças casuísticas que o ministé-
rio da economia vem promovendo 
na PeC do Teto de Gastos, flexi-
bilizando a liberação de recursos a 
critério das demandas dos gestores 
públicos. enquanto isso cresce, dra-
maticamente, a população abaixo da 
linha de pobreza e a luta diária pela 
imunização e pela vida.  

Acesse o debate no canal do Centro 
de Tecnologia no YouTube.

A Emenda Constitucional 95 (EC95), também conhecida como PEC do Teto de Gastos, não tem 
paralelo em nenhum país do mundo. É, na verdade, um ‘ajuste fiscal autodestrutivo’ (Esther Dweck).

mundo educacao/UOL

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVpU8gygSnHQ%26t%3D332s
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MÊS DIA HORA ASSUNTO

ABRIL 26 - (2ª feira) 18 h
O Diretor de Atividades Institucionais submete na Reunião do Conselho Diretor o calendário das eleições e a apresentação dos 
números de inscrição dos últimos associados em condições de votarem e de se apresentarem como candidatos nas eleições 
para: Diretoria, Conselho Fiscal, renovação do terço do Conselho Diretor e das Mesas Diretoras das DTEs. (Art. VII-3 § 1º e § 2º do 
Regimento Interno e Estatuto, Título II, Capítulo I, Art. 9º).

JUNHO

15 – (3ª feira) Até 20 h Prazo final para registro, por requerimento ao Diretor de Atividades Institucionais, de candidaturas para a Diretoria, Conselho Fiscal 
e Terço do Conselho Diretor (Art. VII-4 do Regimento Interno). 

16 e 17 – (4ª e 5ª feira) Verificação dos pedidos de registro de chapas pelos  Diretores de Atividades Institucionais e Financeiras (Art. VII-5 do Regimento Interno). 

17 - (5ª feira) O Diretor de Atividades Institucionais envia comunicação, por escrito, aos representantes das Chapas indicando as irregularidades 
observadas no registro de cada chapa  (Art. VII-6 do Regimento Interno). 

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

21 - (2ª feira) 20 h Encerramento do prazo para regularização do Pedido de Registro de Chapas (Art. VII-6 do Regimento Interno). 

18 – (6ª feira) O(s) Diretor(es) de Atividades Técnicas envia(m) os esclarecimentos sobre a eleição das DTEs  – (Capitulo XIII, Das eleições para as 
Divisões Técnicas especializadas – DTEs (Art. VII-55  - § 1º a § 4º do Regimento Interno).

24 - (5ª feira) 17 h
Realização de reunião do Diretor de Atividades Institucionais com os representantes de Chapas e os editores do Jornal do CLUBE 
- Reunião realização de sorteios (distribuição das chapas no Jornal e no site do CLUBE, discussão e orientação  sobre matéria/
propaganda para divulgação), em atendimento ao Regimento Interno (Art. VII-10, VII-11 e VII-12).

JULHO

05 - (2ª feira) Início da fixação da propagandas das chapas nas dependências do CLUBE. 

09 - (6ª feira) até 20 h Último prazo para manifestação das chapas que desejam enviar correspondência para associados residente fora do Grande Rio e 
entrega ao Diretor de Atividades Institucionais para providência  (Art. VII-13, § Único do Regimento Interno). 

12 - (2ª feira) 18 h O Diretor de Atividades Institucionais comunica ao Conselho Diretor as Chapas registradas e da ordem das mesmas nas cédulas 
únicas, conforme  sorteio realizado em 24 de junho. 

15 - (5ª feira) Até 20 h

- Registro, por requerimento dirigido ao Diretor de Atividades Institucionais, dos Programas de Ação de cada Chapa (Art. VII-4 do 
Regimento Interno). 

- Início da inserção de propaganda das chapas no site do CLUBE (Art. VII-15 do Regimento Interno). 
- Encaminhamento, para recepção pelo Diretor de Atividades Institucionais, do material de promoção das Chapas a ser enviadas 

aos associados residentes fora do Grande Rio e pelo site do CLUBE (Art. VII-13, § Único e VII-15 do Regimento Interno). 
- Entrega a Diretoria de Atividades Institucionais do material de promoção de cada Chapa a ser publicado no Jornal do CLUBE (Art. 

VII-9, § 1 º e 2  do Regimento Interno). 

15 – (5ª feira) 12 h-20 h Início do registro de chapas para as Mesas Diretoras das DTEs na Secretaria da Diretoria Técnica, através de carta dirigida ao(s) 
Diretor Técnico(s) pelos representantes de chapas (Artigo VII-56, § único do Regimento Interno). 

19 - (2ª feira) 18 h Conferência do material de propaganda das chapas a ser enviado para associados fora do Grande Rio. 

27 - (3ª feira) 20 h Encerramento de filiação em DTEs com direito a votar e ser votado (Artigo VII-56 do Regimento Interno).

29 - (5ª feira) Último dia para envio do material de propaganda das chapas para associados fora do Grande Rio (Art. VII-30 do Regimento Interno).

AGOSTO

02 – (6ª feira) 18 h Término de registro de chapas para as eleições para as Mesas Diretoras das DTEs (Artigo VII-56 do Regimento Interno). 

03 – (3ª feira) 18 h

20 h

O Diretor Técnico promoverá:  
- Sorteio, caso haja mais de uma chapa concorrendo para uma mesma DTE, da posição das mesmas na cédula; e 
- Encerramento de verificação do preenchimento das condições exigidas para inscrições de chapas para as Mesas Diretoras  das DTEs. 

06 – (6ª feira) 20 h Data limite para o recebimento de material de cada chapa concorrente as Mesas Diretoras das DTEs a ser enviado aos votantes. 

09 – (2ª feira)  Envio do material sobre as chapas concorrentes para as Mesas Diretoras das DTEs aos votantes.

23 - (2ª feira) 18 h 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 - (3ª feira) 18 h Reunião dos Diretores de Atividades Institucionais e Técnicas com os representantes de chapas para indicação de um fiscal por 
chapa para acompanhamento da votação e da apuração do processo eleitoral.  

26 - (5ª feira) 11h30 Abertura da Assembleia Geral Magna. 

26 - (5ª feira) 12 h Início da votação. 

26 - (5ª feira) 20 h Término da votação. 

26 - (5ª feira) 20h30 Início da apuração e após encerramento divulgação pelo Presidente do CLUBE do resultado das eleições. 

SETEMBRO 13 - (2ª feira) 18h Assembleia Geral Magna para posse dos eleitos para a Diretoria, Conselho Fiscal, Terço do Conselho Diretor e Chefes das Mesas 
Diretoras das Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) 

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 – somente participarão como: 
– Candidatos os Associados Efetivos quites, que tenham tido a admissão aprovada pelo menos 1 (um) ano antes da data da Assembleia de eleição – até 25/08/2020 – Matrícula – 40.530;  
e  Eleitores – Que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da data da realização da referida Assembleia. – até 30/04/2019 – Matrícula – 40.224

Calendário das Eleições para a Diretoria, Conselho Fiscal, Renovação do Terço do Conselho Diretor 
e Eleição das Mesas Diretoras das Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) - Triênio 2021/2024
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Eleição para as Mesas Diretoras (Comissões Executivas) das 20 
Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) do Clube de Engenharia

A eleição para as novas Mesas Diretoras 
das Divisões Técnicas Especializadas 
do Clube, para o período 2021/2024, 
ocorrerá na mesma data das eleições para 
a Diretoria, Conselho Diretor e Conselho 
Fiscal, dia 26/08/2021, de 12 às 20h.

as mesas diretoras, conforme o regimento 
do Clube, são compostas por no mínimo 3 
(três) sócios: Chefe, Subchefe e Secretário, 
e no máximo por 7 (sete) sócios: Chefe, 
Subchefe e cinco Secretários. as chapas 
candidatas devem ser constituídas apenas 
por sócios inscritos na dTe para a qual 
concorrem, e só poderão votar para as mesas 
os sócios inscritos em cada dTe.

o prazo para inscrição ou filiação nas 
divisões Técnicas, com direito a votar e ser 
votado, se encerra às 20h do dia 27/07/2021, 
terça-feira, 30 dias antes da data da eleição. 
o início do registro das chapas ocorrerá no 
dia 15/07/2021, às 12 h, e terminará no dia 
02/08/2021, às 20 h.

o registro das Chapas será efetuado na Se-
cretaria da diretoria Técnica, através de carta 
dirigida ao diretor de atividades Técnicas 
pelo representante da chapa para o e-mail  
eleicaodtes@clubedeengenharia.org.br. 
o modelo da carta estará à disposição dos 
interessados na referida Secretaria quando da 
publicação dos instrumentos convocatórios 
para o processo eleitoral. a diretoria Técnica 
prestará os esclarecimentos necessários aos 
eleitores e responderá às dúvidas porventura 
permanecentes.

o jornal do Clube de engenharia publicará 
notas em suas edições de julho e agosto com 
convocação para os eleitores conhecerem 
as chapas concorrentes e votarem no dia 
26/08/2021, de 12 às 20h.

em 2020, a pandemia do Covid dificul-
tou as principais atividades desenvolvi-
das pelas dTes, isto é, a promoção de 
seminários, painéis etc sobre os assuntos 
de suas especialidades destinados ao 
conjunto dos associados do Clube e em 
vários casos abertos à participação do 
público em geral.

o domínio das plataformas tecnológicas 
de apoio digital permitiu que essas ati-
vidades fossem retomadas em 2021 e se 
constituirá como desafio o fortalecimen-
to e ampliação das dTes, prevendo-se o 
funcionamento misto, presencial e digi-
tal. Com isso, o Clube poderá aproveitar 
melhor o conhecimento técnico de seus 
associados, contribuir para a retomada da 
importância da engenharia e atividades 
afins em nosso país e atrair novos parti-
cipantes nessa fase de grandes mudanças 
científicas e tecnológicas da atualidade 
em que vivemos.

As DTEs criadas por resolução do 
Conselho Diretor, que terão novas 
Mesas Diretoras, são as seguintes:

1. Eletrônica e Tecnologia da Informação (DETI);
2. Construção (DCO);
3. Energia (DEN);
4. Engenharia Econômica (DEC);
5. Engenharia do Ambiente (DEA);
6. Engenharia Química (DTEQ);
7. Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS);
8. Estruturas (DES);
9. Exercício Profissional (DEP);
10. Engenharia Industrial (DEI);
11. Geotecnia (DTG);
12. Recursos Naturais Renováveis (DRNR);
13. Transportes e Logística (DTRL);
14. Urbanismo e Planejamento Regional (DUR);
15. Engenharia de Segurança (DSG);
16. Recursos Minerais (DRM);
17. Engenharia de Manutenção (DMA);
18. Petróleo e Gás (DPG);
19. Formação do Engenheiro (DFE);
20. Ciência e Tecnologia (DCTEC).

FreePick

Para acessar o calendário das eleições 
para Diretoria, Conselho Fiscal, 
renovação do terço do Conselho Diretor 
e eleição das mesas diretoras das 
Divisões Técnicas Especializadas para 
o triênio 2021/2024 clique aqui.

http://portalclubedeengenharia.org.br/eleicoes-clube-de-engenharia-2021/
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Sociedade civil se organiza pela gestão
de um paraíso natural em Copacabana

Parques urbanos são protegidos e 
valorizados no mundo todo. Quando 
surgiram, no século XIX, eram espa-
ços pensados para que a população 
dos grandes centros urbanos pudesse 
ter mais contato com a natureza, 
como elementos de coesão social. 
Hoje já se sabe que seu papel vai bem 
além. eles ajudam a regular a tem-
peratura e umidade, amenizando os 
efeitos das ilhas de calor geradas pelo 
tráfego pesado. Também reduzem os 
níveis de poluição, bem como a radia-
ção ultravioleta e os ruídos dos carros 
e máquinas.

 no rio de janeiro, o Parque nacio-
nal da Tijuca abriga a Floresta da Ti-
juca, a maior área urbana reflorestada 
do mundo. É da mesma mata atlân-
tica que é formado outro parque da 
cidade, hoje um dos tesouros da Zona 
Sul carioca, encravado em Copacaba-
na, bairro mais populoso da região: o 
Parque estadual da Chacrinha. Cien-
te do tesouro que tem, a sociedade 
civil trabalha para a sua preservação: 
por uma gestão horizontalizada e pela 
atenção do Poder Público.

o Clube de engenharia, por meio de 
suas divisões Técnicas especializadas 
de recursos naturais renováveis 
(drnr), recursos minerais (drm) 
e Geotecnia (dTG), que têm, em 
parceria com outras entidades, par-
ticipação histórica nesse movimento, 
organizou uma série de eventos virtu-

américa do Sul colidiram, formando 
uma grande cordilheira. desse cho-
que nasceu o Continente Gondwana, 
formado por américa do Sul, África, 
Índia, antártida e austrália, um dos 
maiores da história do planeta. Com 
o passar do tempo, os continentes 
se separaram, mas os registros desse 
encontro ficaram. Cortando a en-
costa, há pegmatitos, rocha rica em 
quartzos, feldspato, malacacheta e, em 
alguns locais, pedras preciosas como 
berilo, esmeraldas e turmalinas.

entre as formações rochosas na-
turais é possível encontrar diversas 
construções humanas que datam dos 
séculos XvIII e XIX. São platafor-
mas de uso militar escoradas com 
muros de alvenaria de pedra seca. 
“Há uma história humana por trás 
desses muros. Pessoas escravizadas 

Guardião de espécimes 
ameaçadas da flora brasileira e 
relíquias de valor antropológico 
e histórico, o Parque Estadual 
da Chacrinha comemora 51 
anos com forte mobilização 
social pela sua preservação

quebraram aquelas pedras e constru-
íram esses locais. São elementos de 
geodiversidade feitos com rochas lo-
cais. o parque tem um grande valor 
para diversos campos da ciência e da 
cultura, que precisam ser evidencia-
dos sempre”, finaliza Cabral.

Camila agostini, professora do 
departamento de arqueologia da 
Universidade do estado do rio de 
janeiro (Uerj), apresentou a riqueza 
histórica do parque. “além das estru-
turas, há o que aflora do chão, algo 
extremamente importante para a ar-
queologia. encontramos pedaços de 
azulejos, vidro, bonecas de porcelana. 
Costumo dizer que a porta para o 
passado daquele espaço está no chão, 
que revela vestígios de uso cotidia-
no e desmonte do que havia ali no 
início da década de 1970”, conta.    

ais para apresentar o parque para mais 
pessoas e, ao mesmo tempo, fortalecer 
as lutas pela sua preservação e gestão 
consciente. Foram, ao todo, cerca de 
seis horas de palestras, debates e apre-
sentações artísticas divididas em dois 
eventos com lotação máxima nos dias 
29 de abril e 13 de maio. a série co-
memorativa terminou com a exibição 
de dois documentários produzidos 
pela embrapa Solos, e exibidos em 22 
de maio na comemoração dos 51 anos 
de vida do Parque da Chacrinha.

Riqueza mineral, 
arqueológica
o coordenador do evento, professor 
da UFrj e presidente da associação 
Profissional dos Geólogos, renato 
Cabral ramos, destacou os aspectos 
geológicos do parque, cuja paisagem 
é dominada pelo costão do morro de 
São joão, uma formação de gnaisse 
facoidal. a rocha que compõe todo o 
morro e oferece a base de sustentação 
para o parque é, segundo o professor, 
“a mais carioca das rochas”. Predomi-
nante no morro da Urca e no Pão de 
açúcar é possível traçar suas raízes 
desde a armação de Búzios. Com 
diversas pedreiras no rio, ela tam-
bém pode ser encontrada em diversas 
construções na cidade. “É dessa rocha, 
por exemplo, que é feita a fachada do 
Centro Cultural do Banco do Brasil, 
de 1906. a Pedra do Sal, na região 
da Saúde, também é composta dessa 
rocha e até o tradicional Botequim do 
jóia, construído em 1909, no Centro, 
tem suas pilastras em gnaisse facoidal”, 
destaca o professor.

a geologia do Parque da Chacri-
nha, segundo renato, é o registro de 
um encontro de continentes há 590 
milhões de anos, quando a África e a 

O Parque da Chacrinha se estende pela Ladeira do Leme, da Praça Cardeal Arcoverde até o antigo 
pórtico do reduto do Leme. O espaço, que fazia parte do sistema de defesa da cidade em 1708, é hoje um 
dos tesouros da Zona Sul carioca.

Embrapa Solos/ Divulgação

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6NS_ovdvhf4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1FgwE3AKyE4
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DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: artur obino neto; joão Fernando Guimarães Tourinho; josé eduardo Pessoa de andrade; maria alice Ibañez duarte

DIVISõES TÉCNICAS ESPECIALIzADAS
CIênCIa e TeCnoloGIa (dCTeC): Chefe: alexandre vacchiano de almeida; Subchefe: marcio Patusco lana lobo | ConSTrUÇÃo (dCo): Chefe: rivamar da Costa muniz; Subchefe: abílio Borges | 
eleTrÔnICa e TeCnoloGIa da InFormaÇÃo (deTI): Chefe: miguel Santos leite Sampaio; Subchefe: Gilberto Paes França | enerGIa (den): Chefe: james Bolivar luna de azevedo; Subchefe: 
alcides lyra lopes | enGenHarIa de SeGUranÇa (dSG): Chefe: ricardo de noronha viegas (licenciado até 2020); Subchefe: neilson marino Ceia | enGenHarIa do amBIenTe (dea): Chefe: 
Paulo murat de Sousa; Subchefe: abílio valério Tozini | enGenHarIa eConÔmICa (deC): Chefe: mauro de Souza Gomes; Subchefe: Paulo Tadeu Costa | enGenHarIa IndUSTrIal (deI): Chefe: 
luiz antônio Fonseca Punaro Barata; Subchefe: elinei Winston Silva | enGenHarIa QUÍmICa (dTeQ): Chefe: josé eduardo Pessoa de andrade; Subchefe: Simon rosental | eSTrUTUraS (deS): Chefe: 
robson dutra da veiga; Subchefe: roberto Possollo jerman | eXerCÍCIo ProFISSIonal (deP): Chefe: jose jorge da Silva araujo; Subchefe: Bruno Silva mendonça | FormaÇÃo do enGenHeIro 
(dFe): Chefe: jorge luiz Bitencourt da rocha; Subchefe: josé Brant de Campos | GeoTeCnIa (dTG): Chefe: manuel de almeida martins; Subchefe: Ian Schumann marques martins | manUTenÇÃo 
(dma): Chefe: josé César da Silva loroza; Subchefe: Carlos alberto Barros Gutierrez | PeTrÓleo e GÁS (dPG): Chefe: newton Tadachi Takashina; Subchefe: Irineu Soares | reCUrSoS HÍdrICoS 
e SaneamenTo (drHS): Chefe: jorge luiz Paes rios; Subchefe: miguel Fernández Y Fernández | reCUrSoS mIneraIS (drm): Chefe: marco aurélio lemos latgé; Subchefe: ana maria netto | 
reCUrSoS naTUraIS renovÁveIS (drnr): Chefe: Ibá dos Santos Silva; Subchefe: arciley alves Pinheiro | TranSPorTe e loGÍSTICa (dTrl): Chefe: alcebíades Fonseca; Subchefe: licínio 
machado rogério | UrBanISmo e PlanejamenTo reGIonal (dUr): Chefe: Uiara martins de Carvalho; Subchefe: Guilherme Fonseca Cardoso

dTes

Biodiversidade e a anciã 
em perigo   
entre os famosos desenhos do livro 
Voyage Pittoresque dans le Brésil, 
publicado em 1827 e considerado 
um dos mais importantes regis-
tros iconográficos sobre o Brasil 
do século XIX, há a ilustração de 
uma paisagem que registra o que 
viria a ser o Parque da Chacrinha. 
na imagem, uma árvore se destaca 
entre as demais: jequitibá de manta, 
ou Couratari pyramidata. a enorme 
árvore anciã de 30 metros de altura 
e 30 metros de diâmetro de copa, re-
gistrada por rugendas, viu a cidade 
se transformar a sua frente ao longo 
dos séculos e, ainda hoje, se destaca 
sobre as copas da mata que o cerca.

no entanto, em abril de 2019, 
quando fortes chuvas causaram um 
deslizamento natural no Parque da 
Chacrinha, a espécie acabou pendu-
rada em um penhasco a 90 metros de 
altura. a professora Patrícia da rosa, 
da Universidade Federal de Pelotas, e 
pesquisadora do Centro de respon-
sabilidade Socioambiental do jardim 
Botânico do rio de janeiro, destaca 
que a espécie está registrada como 
“em perigo de extinção” no livro 
vermelho das espécies endêmicas do 
estado do rio de janeiro”.

a luta para salvar o exemplar vem 
sendo encampada por Ibá dos Santos, 

chefe da divisão Técnica de recur-
sos naturais renováveis e ex-gestor 
do parque, desde que a encontrou 
em perigo na mata. “a presença de 
espécies em extinção ampliou a nossa 
visão do quão importante é cuidar do 
parque. Temos uma missão, que é nos 
unirmos para preservar aquele espaço. 
esse deslizamento de terra foi uma 
lição que apontou para a necessidade 
de uma gestão integrada, que busque 
cumprir as metas de desenvolvimento 
sustentável e preservar essas espécies”, 
destaca o conselheiro do Clube de 
engenharia. 

O compromisso do 
Poder Público
a mobilização social chamou 
atenção do Poder Público, que se 
fez presente com a participação 
do Secretário municipal de meio 
ambiente, eduardo Cavaliere, e do 
corpo técnico da secretaria nos deba-
tes. “estamos inaugurando espaços 
formais na secretaria para discutir a 
gestão das unidades de conservação. 
É um mundo de desafios na cidade, 
mas nos próximos quatro anos te-
remos duas gerências especializadas 
para trabalhar junto com os con-
selhos gestores e a sociedade civil. 
Sabemos que a conservação dessas 
áreas gera um movimento afetivo e 
profissional”, declarou o Secretário.

a implementação dos conselhos ges-
tores das áreas de conservação estão, 
segundo a secretaria, em planejamen-
to e enfrenta alguns desafios, como a 
sobreposição de unidades. no caso do 
Parque da Chacrinha, a área está so-
breposta à parte do Parque Paisagem 
Carioca e aPa Babilônia São joão. 
esses casos estão sendo estudados 
para que se defina como organizar os 
conselhos. a questão já vem sendo 
tratada pela Câmara Setorial Perma-
nente, destacada para trabalhar com 
as unidades de conservação. o grupo 
também estuda a alteração da legis-
lação que versa sobre os conselhos 
gestores, ainda limitados a 16 par-
ticipantes. a ideia é suspender esse 
limite para que todos os interessados 
encontrem espaço na gestão das áreas 
de conservação.   

o presidente do Clube de enge-
nharia, Pedro Celestino, deu ênfase 
ao que a riqueza de informações 
dos debates realizados, frutos de um 
crescente movimento, amplo e plural, 
representa hoje para o país. “esse 
evento foi uma grata surpresa em 
um tempo de tragédias continuadas. 
encontrar pessoas solidárias que se 
unem em benefício de uma ativida-
de tão nobre, a preservação do meio 
ambiente, traz alegria. essas mobili-
zações me fazem acreditar na huma-
nidade”, comemorou o presidente.

a receita para o sucesso foi a mobi-
lização. organizado e coordenado 
pelo Clube, o evento teve o apoio do 
Conselho regional de engenharia e 
agronomia do rio de janeiro (Cre-
a-rj), Sociedade de engenheiros 
e arquitetos do estado do rio de 
janeiro (Seaerj), e do Sindicato dos 
engenheiros no estado do rio de 
janeiro (Senge-rj). Contou também 
com a participação ativa de diversas 
entidades profissionais, da sociedade 
civil organizada e do Poder Público, 
como a associação dos engenheiros 
agrônomos do estado do rio de ja-
neiro (aearj), associação Profissional 
dos engenheiros Florestais do estado 
do rio de janeiro (apeferj), asso-
ciação Profissional dos Geólogos do 
estado do rio de janeiro (aPG-rj), 
embrapa Solos, associação de mo-
radores da Praça Cardeal arcoverde, 
entre outros movimentos, entidades e 
grupos organizados.

os documentários, produzidos 
pela embrapa Solos, que encerra-
ram oficialmente a série de even-
tos, podem ser vistos, na íntegra, no 
YouTube do Clube de engenharia 

[1º vídeo – 18.14 ] 
https://bit.ly/chacrinhavideo1

[2º vídeo – 18.52] 
https://bit.ly/chacrinhavideo2
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Conforme salientamos na 
última edição do Jornal do 
Clube de Engenharia (veja na 
edição nº 617 de março/abril 
de 2021), o edital do leilão do 
5G se encontra em análise pelo 
Tribunal de Contas da União 
– TCU, depois de ser elaborado 
pela Anatel e aprovado pelo seu 
Conselho Diretor.

5G: aprofundando discussões

algumas inconsistências e ilegalida-
des vêm sendo apontadas pelo TCU, 
pela falta de detalhamento de proje-
tos incluídos no edital, como a rede 
exclusiva para órgãos governamentais 
(que eventualmente, como afirma 
o ministério das Comunicações, 
poderia vir a dar maior segurança às 
comunicações desse segmento) e a 
rede de atendimento amazônica por 
meio de um cabo subfluvial. estes 
projetos apresentam apenas valores 
estimados, sem virem acompanhados 
de informações sobre a forma de 
sua implementação e responsabili-
dades de execução. o TCU chega a 
declarar ainda que o edital apresen-
ta ilegalidades por não direcionar 
recursos públicos para o atendimento 
de escolas, contrariando decreto de 
políticas públicas de telecomunica-
ções vigentes. Com isso, estima-se 
que os prazos para lançamento do 
edital possam ter atrasos ao crono-
grama original previsto para início do 
segundo semestre de 2021.

Cabe ao TCU, além disso, a análise 
dos preços mínimos dos blocos de 
frequência a serem disponibilizados 
no certame. esta avaliação requer 
estudos complexos de engenharia 
econômica num mercado emergente 
e praticamente desconhecido em que 
o 5G se desenvolverá. acrescente-se 
a isso a inexistência consolidada de 
parâmetros de benchmarking que 
pudessem dar referências para atri-
buição de valores para estas frequ-
ências ainda pouco utilizadas. dessa 
forma, reveste-se de importância 
fundamental o trabalho do TCU nes-
ta valoração, levando em conta estas 
possíveis imprecisões e a espetacular 
quantidade de blocos de frequência 
sendo ofertados, principalmente na 
faixa de ondas milimétricas em 26 
GHz, naquele que pode ser o maior 
edital de 5G do mundo.

Tal como vem ocorrendo em alguns 
países, nem mesmo os riscos de 
judicialização podem ser afastados. 
Caso todas as questões não sejam 
convenientemente consideradas, pelo 
tamanho dos interesses desperta-
dos e não atendidos, elas podem se 
transformar em uma arena judicial. 
assim, as empresas transmissoras da 
Tv aberta de satélite, que perderão a 
banda C para as empresas de celu-
lar, vem reclamando indenizações 
adequadas, e a Huawei, se houver o 
seu banimento do certame, já deram 
indicações de que poderão vir a inci-
dir judicialmente.

Paralelamente, na Câmara dos depu-
tados, vem se discutindo vários temas 
relacionados à implantação do 5G 
no nosso país, no que se denominou 
chamar GT 5G da Câmara. Foram 

selecionados 19 temas para um maior 
aprofundamento, a serem apresen-
tados e discutidos por especialistas 
do governo, academia, fabricantes, 
prestadores de serviços, entidades de 
pesquisa e sociedade civil. o Clube 
de engenharia está formalmente 
convidado pela Câmara para dar sua 
contribuição nestas discussões. nosso 
enfoque será centralizado principal-
mente nas questões de oportunidade, 
em um leilão de proporções gigantes-
cas, estabelecermos uma retomada da 
pesquisa e desenvolvimento no setor, 
com transferência de tecnologia e a 
instituição de uma cadeia produtiva 
nacional de equipamentos e siste-
mas que possibilitem a alavancagem 
do país para patamares de melhor 
representatividade, condizentes com 
a posição de quarta maior rede mun-
dial de celulares.

TeCnoloGIa

gov.br

https://bit.ly/JCA-617
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