A cidade do Rio
em amplo debate
Com participação ativa do
Clube de Engenharia, a
sociedade civil se mobiliza.
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PLANO DIRETOR

5º EFEEng

Formação profissional
e cidadã
Encontro Fluminense de
Estudantes de Engenharia:
dias 13, 14 e 21 de agosto.
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ELEIÇÕES 2021

Momento histórico rumo ao futuro
Stockphoto / montagem

O processo eleitoral do Clube de Engenharia 2021
vem reafirmar o avanço já concretizado em 2020
com o pleito pela Internet e os votos em celular,
notebook, computador ou tablet. Vitórias comemoradas pelos primeiros grandes passos com a eleição
online, na busca incessante de investimentos no
mundo da tecnologia e inovação. Além, é claro,
do aprimoramento do processo democrático que
garante o voto de todos e todas, onde estiverem. O
pleito deste ano avança: reúne em um mesmo dia,
26 de agosto, a eleição da Diretoria, Conselho Fiscal, terço do Conselho Diretor renovado, e as mesas
diretoras das Divisões Técnicas Especializadas. A
proposta é que todas as instâncias estruturantes do
Clube de Engenharia atuem juntas, em um movimento planejado e articulado, e que trabalhem
cada vez mais integrados na construção dos projetos para o triênio 2021/2024. Mais um momento
histórico rumo ao futuro.

Editorial e páginas 6, 7, 8, 9, 10 e 11
COMO VOTAR

Informações
garantem
participação

AS CHAPAS

Você só poderá votar se o seu cadastro
estiver atualizado junto ao Clube de
Engenharia com o número do CPF e um
único e-mail atual.

páginas 6 e 7

Concorrentes
se apresentam
aos eleitores

Informações que os eleitores precisam
conhecer sobre candidatos e propostas
das chapas que concorrem às eleições
para o triênio 2021/2024.

páginas 8,9,10 e 11

Editorial

EXPEDIENTE

Eleições e Exercício da Democracia

A nação brasileira tem vivido graves momentos de tensão protagonizados pelos três poderes
da República. Entre as muitas questões em jogo, no centro de um intenso e duro debate, está o
sistema eleitoral brasileiro.
Lideranças nacionais e internacionais tentam desvendar as trajetórias das eleições em seus países.
O voto tem o poder de construir pontes para a afirmação de nações democráticas e soberanas.
E também pode definir a correlação de forças no mundo em pleitos que desenham um novo
cenário geopolítico global.
Neste aspecto, a situação de confronto no Brasil se acentuou com a divulgação de uma nota
pública assinada por nove atuais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e nove exministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O poder judiciário assume posição firme e
cristalina em defesa de eleições livres e seguras, essências da democracia. Defende, ainda, os
sucessivos processos de modernização e aprimoramento, com a segurança de urnas eletrônicas
auditáveis em todas as etapas, antes, durante e depois do pleito.
Em pleno processo eleitoral de todas as instâncias de poder da instituição, o Clube de
Engenharia - historicamente comprometido com a Democracia, a Soberania e a Engenharia se associa às crescentes manifestações da sociedade brasileira em relação ao destino do país e a
manutenção do estado democrático direito.
Impossível desconsiderar que o voto é um direito constitucional e o resultado das eleições afeta
a vida de todos. A defesa incondicional da garantia de um debate de ideias em alto nível, calcado
em ações e relações fraternas e com forte sentimento de responsabilidade é o que nos move, seja
no Brasil, seja no Clube de Engenharia.
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PLANO DIRETOR

Desenvolvimento urbano e humano da cidade do Rio de Janeiro
Observatório das Metrópoles

Interrompido por conta da
pandemia, processo consultivo
retorna com a participação de
organizações da sociedade civil,
incluindo o Clube de Engenharia
A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da cidade do Rio
realizou, no dia 9 de agosto, audiência pública virtual para apresentar e
debater a minuta do Projeto de Lei
Complementar do novo Plano Diretor da cidade. Na ocasião, estiveram
presentes representantes do Grupo
de Trabalho constituído no Clube
de Engenharia, para apresentar as
propostas da entidade para aquela
que será a principal diretriz de desenvolvimento urbano e sustentável da
cidade na próxima década.
Após aprovação na forma de uma lei
municipal, o Plano Diretor consolida-se como documento que assegura princípios, objetivos, diretrizes,
ações, normas e procedimentos para
a política urbana das cidades. Sua
obrigatoriedade, dada pelo Estatuto
da Cidade (Lei nº 10.257/2001), determina que os municípios com mais
de 20 habitantes ou integrantes de
regiões específicas devem, a cada 10
anos, realizar a revisão do seu Plano
Diretor. O documento envolve todos
os setores relevantes, como meio ambiente, patrimônio cultural, transporte, habitação, regularização urbanística e fundiária, saneamento ambiental
e serviços públicos, além de políticas
econômicas, sociais e de gestão.
O atual Plano Diretor do Rio data de
2011 e teve seu processo de revisão
iniciado há dois anos. Até março de
2020 já haviam sido realizadas oito
reuniões plenárias, mas a pandemia
fez com que os trabalhos fossem
parcialmente interrompidos e reto-

mados apenas neste ano de 2021. A
audiência pública é importante passo
para aprofundar a discussão do texto
do Projeto de Lei Complementar do
novo Plano Diretor da cidade do Rio
que será apresentado à Câmara de
Vereadores. Para acessar clique aqui.

Diagnóstico

Um dos aspectos essenciais da revisão
do Plano Diretor é a participação
da sociedade civil, que pode enviar
propostas que são analisadas pela
Secretaria de Planejamento Urbano. São contribuições vitais para a
elaboração de um documento mais
democrático e que reflita os reais
problemas da cidade. Participam
associações de moradores e movimentos sociais, universidades, setores
empresariais e produtivos, organizações não governamentais, entidades
de classe e setores governamentais
das três instâncias de governo.
O Clube de Engenharia instituiu um
Grupo de Trabalho sobre o tema,
reunindo especialistas em encontros
semanais para discutir a minuta ponto
a ponto. Além dos coordenadores José
Eduardo Andrade e Carmen Lúcia

Um dos aspectos essenciais da
revisão do Plano Diretor é a
participação direta da sociedade
civil na formulação de planos mais
democráticos e mais realistas.

Petraglia, respectivamente Diretor
Técnico e integrante do Conselho
Diretor, participaram Elvio Gaspar,
Jéssica Pereira, Ibá Silva, Uiara Carvalho, Fátima Sobral Fernandes, Sérgio
Niskier, Edinaldo Souza, Licínio Rogério, Manuel Martins e Artur Obino.
A Diretoria do Clube também indicou como consultores Márcio Fortes
(2º vice-presidente), Luiz Edmundo
Leite (membro do Conselho Diretor)
e Vicente Loureiro (sócio).
O diagnóstico revela grande preocupação com o descompasso entre o
que diz a minuta e a realidade. “Uma
leitura superficial do Plano poderia
nos fazer imaginar que, se o levássemos ao pé da letra e seguíssemos
as recomendações do seu texto legal,
estaríamos vivendo em uma trajetória
rumo ao primeiro mundo. Porém,
infelizmente, a realidade de nossa
cidade e de seus habitantes nos choca
quando despertamos desse sonho”,
diz o documento que sintetiza as
propostas do Clube de Engenharia.

Outro ponto destacado é a necessidade de se estruturar ações para
superar as desigualdades sociais que
se mostram no planejamento urbano.
“A inclusão da população mais carente merece um bom debate. Se bem
organizado, talvez novas parcelas da
parte mais privilegiada (...) poderiam
compreender que também elas seriam beneficiadas se vivessem numa
cidade mais solidária”, explicam os
integrantes do GT.
Nas conclusões, o Clube de Engenharia aponta a essencialidade
de mecanismos “para fortalecer a
experiência democrática das entidades da sociedade civil em sua participação nos órgãos colegiados do poder
executivo da Prefeitura”. Assim,
entende-se que o Plano Diretor para
a próxima década será mais efetivo
em suas ações e beneficiará de fato a
população mais pobre e marginalizada da cidade.

Principais propostas

• Indicadores e metas anuais para
crescimento da cidade, adensamento e dinâmica imobiliária.
• Indicadores estratégicos, como
regularização fundiária em
100% da demanda, eliminação
do déficit habitação até 2031 e
fiscalização das metas de subconcessão de saneamento.
• Divulgar o monitoramento trimestral dos indicadores e promover sua discussão pública.
• Coordenar as políticas setoriais
com a governança da Região
Metropolitana.
• Construir modelo de escuta
e integração da sociedade no
acompanhamento e monitoramento.
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5° EFEEng

Mais diversidade e troca de conhecimentos
A Quinta edição do Encontro
Fluminense de Estudantes de
Engenharia (EFEEng) será
realizado nos dias 13, 14 e 21 de
agosto, com programação online
de palestras, rodas de conversa,
intercâmbio de experiências e,
claro, muita celebração pelos cinco
anos do evento
O próximo Encontro Fluminense de
Estudantes de Engenharia (EFEEng) se aproxima e alunos de diversas faculdades, em ações conjuntas
com membros da Secretaria de Apoio
ao Estudante de Engenharia (SAE),
responsáveis pela organização do
evento, já estão na expectativa. O 5º
EFEEng, assim como o do ano passado, será totalmente online, aberto
para estudantes de engenharia de
todo o país e com inscrições gratuitas
através da plataforma Sympla. Até
o dia do início do evento ainda será
possível se inscrever e participar dos
debates e palestras, além da roda de
conversa e da confraternização pelos
cinco anos de EFEEng.
Com o tema “A responsabilidade da
Engenharia no desenvolvimento de
uma sociedade sustentável”, o encontro será aberto oficialmente no
dia 13 de agosto, com os engenheiros
Pedro Celestino, presidente do Clube
de Engenharia, e Stelberto Soares,
coordenador da SAE, que darão as
boas-vindas e avaliarão os desafios e
avanços que marcam cinco anos de
história. Nos sábados seguintes (14
e 21 de agosto) a programação segue
com o objetivo de debater o Desenvolvimento Sustentável e a forma
como o ser humano tem lidado com
a questão da sustentabilidade. Em
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pauta, ainda, o papel dos profissionais
da Engenharia para a transformação
dessa relação entre nós e a natureza,
sem deixar de lado o desenvolvimento econômico.
Temas como economia e meio
ambiente, engenharia e segurança
alimentar, investimentos nas universidades públicas brasileiras e
desenvolvimento serão debatidos por
grandes nomes de cada área. Entre
os convidados e as convidadas estão a
professora da Universidade Estadual
do Norte Fluminense (UENF), Gudelia Arica; a reitora da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Denise
Carvalho; o engenheiro agrônomo
João Pedro Simões; e a diretora da
Escola Politécnica da UFRJ, Cláudia
do Rosário Vaz Morgado.
Graduanda em Engenharia de Produção na Universidade Estácio de Sá
de Nova Friburgo, Daniela Peixoto,
que faz parte da organização do 5º
EFEEng, afirma que a maior expectativa dos/as organizadores/as é que
o engajamento da equipe traga como
resultado um aumento do volume
de inscrições e de participantes de
várias partes do estado do Rio de
arquivo pessoal

Daniela Peixoto, Estudante de Engenharia de
Produção, na foto estreando no EFEEng de 2019
ainda em tempos normais.

Janeiro e do Brasil. “Nossa meta é
que possamos ter bastante diversificação e troca de conhecimento. Nos
últimos anos o EFEEng mudou para
melhor e a cada ano o evento supera
as nossas expectativas. Conseguimos
inovar, nos adaptar e nos reinventar a
cada ano, buscando ouvir a juventude,
aceitando novas ideias e colocando
em prática as possíveis melhorias”,
explicou Daniela, que participa dos
Encontros desde o terceiro EFEEng.
Para o estudante de Engenharia
Elétrica no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca (CEFET/RJ), Luiz Wictor, que também integra o grupo
de organizadores do Encontro, as
expectativas são as melhores possíveis, principalmente por ser o ano em
que o EFEEng comemora conquistas
importantes. “Nós da organização
estamos dando o nosso máximo para
que seja marcante e memorável, e já
começamos a colher resultados nas
inscrições, mas estamos em busca
de muito mais. Então, estudantes
de todo o país, inscrevam-se no 5°
EFEEng, pois estamos preparando
um evento extraordinário”, convocou
Wictor.
Luiz Wictor participou da criação do
primeiro EFEEng e esteve presente
em todas as edições. O estudante
acredita que houve uma grande evolução na organização e também no
engajamento dos participantes. “Sabemos que a construção de um projeto desse porte demanda trabalho, e
todas as equipes ao longo desses anos
foram fundamentais para chegarmos
ao patamar em que estamos, e por
mais que ainda tenhamos muito para
evoluir, tenho um orgulho imenso do
que conquistamos”, destacou. Ainda
de acordo com Wictor, a essência do
EFEEng permanece: continua sendo

um encontro de estudantes que
querem trocar conhecimentos, fazer
networking e debater, mas a estrutura do evento, a criação da Roda de
Conversa e do Esquenta EFEEng
são alguns diferenciais importantes.
“O Esquenta EFEEng deste ano está
recebendo grandes convidados. São
verdadeiras aulas!”, exclamou.
A participação de mais mulheres,
pessoas negras e LGBTs também é
uma preocupação dos/as organizadores/as do EFEEng. A presença
feminina na engenharia, por exemplo,
vem crescendo e os espaços para elas
estão se abrindo cada vez mais. Daniela Peixoto destaca que as mulheres
ainda são minoria, mas que a possibilidade delas alcançarem cargos de
liderança hoje já é maior que no passado. “Sendo mulher que cursa Engenharia me sinto orgulhosa da nossa
luta e da nossa trajetória. Estamos
cada vez mais mostrando que temos
competência e que merecemos estar
onde batalhamos para estar. Ainda
existem tabus a serem quebrados. Podemos dizer que as questões culturais
persistem como desafios no mercado
de trabalho. Muitas de nós ainda
precisamos lidar com a desigualdade
salarial, a falta de oportunidades, o
assédio no ambiente de trabalho e a
dificuldade de ocupar certos cargos.
O EFEEng cumpre esse papel de
inclusão não só de mulheres, mas de
diversidade como um todo, buscando
mais representatividade” afirma a
estudante.
O papel do Clube de Engenharia,
sobretudo da SAE, é destacado como
imprescindível para este processo de
aproximação entre os estudantes e
os debates nacionais. Para além de
aproximar os jovens do Clube de
Engenharia, o EFEEng se mostra
como ferramenta primordial para a
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5° EFEEng
Luiz Wictor

Trabalho e festa, em 2019, na reunião da Comissão Organizadora do 3º EFEEng. Presentes o
coordenador da SAE, José Stelberto Soares, e a conselheira Tatiana Ferreira.

formação cidadã dos estudantes de
Engenharia. De acordo com Luiz
Wictor, o Encontro pode contribuir
para que o estudante tenha espaço
para externar suas ideias e criações,
além de absorver experiências que
não são comuns dentro das universidades. “Gostaria de deixar meu agradecimento ao Clube de Engenharia
por todo apoio e amparo nesses anos
de SAE e EFEEng”, completou.

As vantagens do online

Tanto Daniela Peixoto como Luiz
Wictor acreditam que o formato
online pode ser uma vantagem, já
que permite a presença de estudantes
de diversas partes não só do Rio de
Janeiro, mas de todo o país. “Levando
em consideração que presencialmente
nem todos teriam condições financeiras ou tempo para se deslocar,
acredito que esse novo modelo seja
mais viável para um número maior
de participantes”, explicou Daniela.
Ainda segundo a estudante, para
quem organiza o evento, os objetivos
não mudaram e há algumas vantagens, como maior alcance de público,
redução de custos, possibilidades de
extensão e disponibilidade dos palestrantes. “Conectar pessoas, impactar
positivamente e criar experiências
incríveis continuam sendo nossos
objetivos”, afirmou.

Luiz Wictor lembra que, devido à
pandemia, o quarto EFEEng foi o
primeiro a ser realizado online e os
desafios foram muitos. A preocupação em relação ao formato fez com
que o trabalho de divulgação fosse
massivo, chegando a bater recorde de
inscrições. “O que mais nos chamou
atenção foi a quantidade de inscrições de pessoas de fora do estado do
Rio. Então, eu acredito que o modelo
virtual só tende a agregar positivamente, chegando a pessoas de lugares
que antes não imaginávamos que
chegaríamos. Sinto saudade do evento presencial na nossa Casa, o Clube
de Engenharia, entretanto sei que,
mesmo se voltarmos ao presencial no
futuro, teremos que fazer transmissões simultâneas para as pessoas de
cada canto do país estarem conosco.
Nossa próxima principal meta é fortalecer o evento em âmbito nacional”,
explicou Wictor.

Debatendo o futuro de
um Brasil em crise

Aproximar estudantes de Engenharia
dos principais debates nacionais como
desenvolvimento, ciência, tecnologia e
inovação, investimentos públicos, entre outros, tem sido fundamental para
a renovação do Clube de Engenharia
como instituição, mas também para a
formação cidadã de futuros engenhei-

ros. No entanto, é inegável a constatação de que o país está em crise e
necessita de um projeto nacional de
desenvolvimento que tenha como foco
central o combate às desigualdades. O
papel dos estudantes neste processo
é central: são eles que colocarão em
prática este projeto a ser pensado em
conjunto e com urgência.
Daniela Peixoto destaca que os estudantes precisam se manter informados
e sempre questionar e compreender
os cenários do seu país e do mundo.
Para ela, o pensamento crítico e o
conhecimento fazem com que a luta
por um mundo mais igualitário e justo
seja permanente. “Conhecimento é
poder e o EFEEng contribui muito para isso. Em eventos como esse
conhecemos profissionais experientes,

podemos aprender e trocar ideias para
buscar sempre o melhor para a Engenharia no Brasil”, finaliza.
Para Luiz Wictor, o momento do
Brasil é preocupante e desanimador,
“mas não podemos perder a vontade
de lutar, principalmente nós estudantes de Engenharia, pois somos
engrenagem fundamental para o
desenvolvimento e a soberania nacional”. Luiz Wictor ressalta que o
projeto EFEEng nasceu justamente
desse desejo de transformação e de
engajamento dos estudantes com
essas causas. “Foi com esse intuito
que surgiu a Roda de Conversa, um
espaço onde o estudante é o protagonista e fomenta o debate sobre a
Engenharia Nacional e a sociedade
brasileira”, comemora.

Programação completa do 5º EFEEng:
13/08 | sexta-feira
19h: Abertura oficial do 5º EFEEng e comemoração de 5 anos de História
- Pedro Celestino (presidente do Clube de Engenharia)
- Stelberto Soares (coordenador da SAE)

14/08 | sábado
9h: Economia e Meio ambiente
- Dra. Gudelia Arica (Universidade Estadual do Norte Fluminense/UENF)
10h50: A Engenharia e a Segurança alimentar
- João Pedro Simões Magro (engenheiro agrônomo, e professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP)
14h30: Cortes de Investimentos nas Universidades Públicas: qual é o
resultado na vida da sociedade?
- Dra. Denise Pires de Carvalho (Reitora da UFRJ)
16h20: A Engenharia como ponto de partida para o desenvolvimento
- Doutora Cláudia do Rosário Vaz Morgado (diretora da Escola Politécnica da UFRJ)
18h: Encerramento do dia e confraternização pelos 5 anos do EFEEng

21/08 | sábado
15h: Roda de conversa
17h: Encerramento do 5º EFEEng
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eleições 2021

ELEIÇÕES 2021

O que todos precisam saber
A abertura da Assembleia Geral Ordinária, que dá início ao processo eleitoral para as duas chapas concorrentes, será às 11h30min
de quinta-feira, 26 de agosto. O encerramento será às 20h, quando terá início a apuração dos resultados. A expectativa é que os
resultados sejam divulgados pelo presidente do Clube de Engenharia, Dr. Pedro Celestino, cerca de meia hora após o início da
apuração, com divulgação imediata, incluindo destaque no portal do Clube de Engenharia, e e-mail encaminhado a todos os
associados. A posse dos eleitos será realizada em Assembleia Geral Solene em 13 de setembro, segunda-feira, às 18h.

Recadastramento é a
arma da vitória

Quitar débitos

Você só poderá votar se o seu cadastro estiver
atualizado junto ao Clube de Engenharia com,
no mínimo, o número do CPF e o e-mail particular atual. Só um e-mail pode ser cadastrado. O
melhor caminho é a página principal do portal
do Clube de Engenharia: à direita, há um cartaz
convidando o associado a se recadastrar com a
informação. Atualize você mesmo o seu cadastro,
e com o passo a passo para que o próprio associado possa atualizar seus dados. É muito simples e
rápido.

• Caso não possa liquidar seu débito com antecedência, fique atento para as inúmeras demandas
do dia das eleições e tente quitar seus débitos o quanto antes. Mas caso não seja possível, nada
vai impedir que, em uma emergência, você possa efetuar o pagamento até a data da eleição.

Atenção!

Para isso, basta acessar aqui e checar se todos os
seus dados cadastrais estão corretos. Caso precise
alterar, por exemplo, estado civil, endereço residencial, telefone celular e fixo, ou e-mail. Para ter
acesso ao sistema basta informar matrícula, CPF
ou e-mail, além da senha com o qual acessa o sistema de cadastro do Clube de Engenharia. Quem
esqueceu a senha pode gerar uma nova no próprio
site. Em caso de dúvida, solicite orientações.
Recomenda-se que as chapas concorrentes realizem uma grande chamada junto aos associados e
informem sobre a necessidade de recadastramento, ressaltando a importância das informações
corretas no seu cadastro: quanto maior o número
de cadastros corretos, mais votos. É a mobilização
de todos para fazer das Eleições 2021 do Clube
de Engenharia um robusto momento de afirmação da democracia.
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• Assim como o cadastramento é absolutamente necessário para garantir o voto, quitar os débitos
em tempo hábil é passe livre para, finalmente, exercer o sagrado direito do voto. Confirme com
antecedência se existe débito, e se existirem siga as informações abaixo sobre as muitas possibilidades de pagamento. O prazo para quitação é até 16h da terça-feira, dia 24/08, aproximadamente 48 horas antes das eleições do dia 26/08.

• Pagamentos online

Associados podem pagar suas anuidades, inclusive as que estiverem em atraso, com cartão de
débito ou crédito, podendo parcelar o valor pelo sistema de pagamento online (Plataforma financeira via internet) “Plano Checkout”, da Cielo, contratada pelo Clube de Engenharia.

• Além de poder pagar as anuidades (1) por boleto bancário remetido pelo Clube, (2) em dinheiro ou (3) com cartão de crédito (nesse caso podendo parcelar o valor em até quatro vezes sem
juros), ou ainda débito na máquina Cielo, é possível pagar pela Internet com cartão de crédito
(nesse caso podendo parcelar o valor em até quatro vezes sem juros) ou de débito. Para pagar
pela internet com cartão de crédito ou débito o associado deve:

1. Checar de quantos semestres é sua dívida. Se for maior do que 4 semestres, você estará quite/
em dia com o Clube de Engenharia pagando somente os últimos 4 semestres sem juros.
2. Entrar no link de pagamentos no portal, clicando em Serviços Pagamento Online e escolher um entre os quatro pacotes para a quitação, com os links para pagamento via cartão de
crédito/débito (valores 2021).
• R$ 200,00 = 1° semestre/2021- http://bit.ly/3aI0HXy

• R$ 400,00 = 2° semestre/2020 + 1° semestre/2021 - http://bit.ly/39M0UsQ
• R$ 600,00 = anuidade de 2020 + 1° semestre/2021 - http://bit.ly/2TQnbie
• R$ 800,00 = 2° semestre/2019 +anuidade de 2020 + 1° semestre/2021 - http://bit.ly/2TT4LgS
OPÇÃO PELO PIX - CHAVE: 33.489.469/0001-95
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eleições 2021

Um sistema auto auditável
1. Ao finalizar os movimentos de votação anteriormente listados, o eleitor visualizará um
recibo com o resumo dos seus votos. No topo,
estará a sua chave particular de verificação: um
número de dez dígitos, único e sigiloso.
2. Cada voto é identificado por meio de uma chave. Todo eleitor é identificado apenas pela sua
chave, que só ele tem conhecimento.

Passo a passo para votar
A hora do voto

Quem não participou das eleições de 2020 preste atenção nas informações a seguir:
Importante:

Caso esteja utilizando um aparelho celular, posicione-o na horizontal, para ter uma melhor visualização. Utilize dois dedos para ampliar ou reduzir o tamanho da tela para melhor visualização de
todas as opções da página.
1. Você receberá no e-mail no qual está cadastrado o link para ter acesso ao sistema de votação
online. Esse e-mail é pessoal e intransferível. Abra o link em um navegador popularmente
conhecido e atualizado como: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e Opera,
navegadores testados e homologados para sistema de votação.
2. Digitando os quatro (4) primeiros números do seu CPF, você terá acesso à primeira cédula de
votação, para a Diretoria e o Conselho Fiscal
3. Em todas as cédulas, clique no círculo ou no quadrado correspondente, para selecionar chapas
e candidatos, e também nas opções “Voto em branco” ou “Nulo”.
4. Sempre haverá uma página de confirmação, na qual o eleitor poderá alterar o(s) voto(s) quantas
vezes quiser, até confirmar em definitivo.
5. O acesso para a segunda cédula, a fim de selecionar os candidatos à renovação do Terço do
Conselho Diretor, acontece em seguida à confirmação da primeira cédula de votação. Você
tem a opção de marcar a chapa completa ou escolher até vinte (20) nomes dentre todos os
candidatos das duas chapas.
6. Na sequência, vote na cédula da primeira Divisão Técnica na qual você está inscrito e na segunda, caso você esteja inscrito em duas DTEs. ATENÇÃO! Nas cédulas das DTEs somente
os inscritos nas mesmas poderão ter acesso e votar nelas. Caso não esteja inscrito em nenhuma
DTE o processo eleitoral se encerra automaticamente após o voto na Diretoria, Conselho
Fiscal e Conselho Diretor.
7. Mas não saia do sistema sem guardar a sua chave de verificação de dez dígitos.

3. Anote a chave e a mantenha para poder conferir se os seus votos foram realmente atribuídos
aos seus candidatos e chapas escolhidas, inclusive as DTEs nas quais votou, se for o caso.
4. Auditar individualmente o processo eleitoral é
um direito do eleitor e uma segurança institucional. Nas eleições do Clube de Engenharia
todo eleitor poderá conferir o seu voto com a
chave de verificação que o sistema lhe fornece.
Trata-se de um processo que garante não só a
segurança do seu voto, bem como a lisura da
apuração.
Tão logo esteja concluída a apuração,
utilizando-se do mesmo link constante no e-mail
que você recebeu para votar, após a divulgação
dos resultados pelo presidente do Clube de
Engenharia, o eleitor poderá acessar a página de
RELATÓRIOS.
O portal do Clube de Engenharia também
disponibilizará a página de RELATÓRIOS.

CONTATOS PARA
ESCLARECIMENTOS:
atendimento@clubedeengenharia.org.br
FERNANDO RIBEIRO 21 988222841

Eleições democráticas exigem
a participação de todos. Seja
protagonista de mais um momento
histórico do Clube de Engenharia.
Participe!
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CHAPA
ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO E
DEMOCRACIA

DIRETORIA
Márcio Girão

Alexandre
de Almeida

PRESIDENTE

Márcio Patusco
1º VICE-PRESIDENTE

Marlise
de Matosinhos

Julio
Villas Boas

Maria Alice Ibañez
2ª VICE-PRESIDENTE

Miguel Sampaio

Arnaldo Muxfeldt

Ricardo Latgé

Tatiana Ferreira Victor Rodrigues Vinícius Benevides

CONSELHO FISCAL

TITULARES

Arciley Pinheiro

José Carlos
Lacerda

Ana Lúcia
Miranda

Angèle Dutra

Guilherme Isidoro

Jorge Bitencourt

José Churro

SUPLENTES

CONSELHO DIRETOR

Angelo Greco

Artur Obino

Carlos Ferreira Carlos Eduardo Douglas Araújo
Ramos

Leonardo Xisto Licinio M. Rogério Luiz Bursztyn Mário Borges

Ney Robinson

Elvio Gaspar

Othon

Erick Galante Jaques Sherique Jorge Eduardo

José Brant

Renato Cabral
Ramos

Silvano

Tavares

Rafael Mota

Rubin Diehl

(21) 99459-6409
@chapaEDD
André Borges Cefas Humberto Duaia Vargas Itamar Marques Nelson Meirim

SUPLENTES
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SÓ A MESCLA DA EXPERIÊNCIA COM A JUVENTUDE É CAPAZ DE PROPORCIONAR
A OUSADIA E A SABEDORIA PARA ENFRENTAR A DIFÍCIL TAREFA QUE NOS AVIZINHA.
Fernando Uchôa, Ex-Presidente do Clube de Engenharia

APOIO A CHAPA PARA FORTALECER A POSIÇÃO DO CLUBE DE ENGENHARIA NA LUTA POR
BRASIL SOBERANO, DEMOCRÁTICO COM A NOSSA ENGENHARIA TÃO ABALADA PELO ATUAL GOVERNO

Raymundo de Oliveira, Ex-Presidente do Clube de Engenharia

É A MELHOR OPÇÃO PARA RECUPERAR, ENGRANDECER, REJUVENESCER

E MODERNIZAR O CLUBE DE ENGENHARIA
Agostinho Guerreiro, Ex-Presidente do Clube de Engenharia

O GIRÃO PRETENTE, COM A MINHA AJUDA PESSOAL E OUTROS EX-PRESIDENTES

RESTABELECER A UNIDADE DO CLUBE DE ENGENHARIA NA

LUTA EM DEFESA DA ENGENHARIA BRASILEIRA E DA SOBERANIA NACIONAL
Francis Bogossian, Ex-Presidente do Clube de Engenharia

NOSSO PROGRAMA DE AÇÃO
CENTRO DE
DIFUSÃO TECNOLÓGICA

COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

AÇÕES
ESTRUTURANTES

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

ENGENHEIRO DO SÉCULO XXI

INDÚSTRIA

ESPAÇO DO PROFISSIONAL

HUMANIDADES NA ENGENHARIA

PETROBRAS

REVIGORAMENTO E
FORTALECIMENTO DAS DTEs

PROTAGONISMO NAS
ENTIDADES/ACADEMIA/GOVERNOS

INFRAESTRUTURA

SAIBA MAIS EM
chapaedd.com.br/programa-de-acao
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Vamos transformar o Clube de
Engenharia num prestador de
serviços úteis aos sócios

Engenharia e Desenvolvimento:
Continuidade, com renovação,
para a modernidade
PRESIDÊNCIA

LUIZ ALFREDO SALOMÃO
1º Vice-Presidente

REGINA CONCEIÇÃO CORRÊA
DA S. M. RIBEIRO
2ª Vice-Presidente

LUIZ EDMUNDO HORTA BARBOSA DA COSTA LEITE
Presidente

Professor e diretor da Escola de Políticas Públicas
e Gestão Governamental; deputado estadual; deputado federal Constituinte; Sec. de Indústria,Comércio,Ciência e Tecnologia e Sec. de transportes-RJ; Sec. executivo na Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência; Sec. de Obras e Meio
Ambiente-RJ.

MsC em Engenharia Ambiental UWV.; Professor Escola Politécnica UFRJ. Pesquisador Universidade do Texas; Secretário de Ciência e Tecnologia e Subsecretário de Saneamento
e Recursos Hídricos RJ; Secretário de Obras e Serviços
Publicos RJ. Presidente da COMLURB, da CAEMPE e da
PROLAGOS ; Consultor do Banco Mundial, BID, JICA, OMS,
OPAS. Conselheiro CREA-RJ e Clube de Engenharia

DIRETORIA

Engenheira Eletricista e Sanitarista, Estudos
Aprofundados em Eletrotécnica pela Universidade de Paris VI, MsC em Gestão de Meio
Ambiente., Presidente da Associação dos Engenheiros Eletricistas – ABEE-RJ e do IBAPE-RJ, autora de livros sobre perícias.

CONSELHO FISCAL

ALFREDO MACIEL
DA SILVEIRA

EDUARDO JOSÉ
DA COSTA KOÑIG
DA SILVA

GUARACI CORRÊA
PORTO

LILIA VARELA
CLEMENTE DOS
SANTOS

LUCAS GETIRANA
DE LIMA

AFFONSO PAULO
GILANO DE MELLO
(Efetivo)

ROBERTO
GUIMARÃES
BOCLIN
(Efetivo)

ROBERTO
SATURNINO
BRAGA
(Efetivo)

MARCO AURÉLIO
LEMOS LATGÉ

MARGARIDA LIMA

MARIANO
DE OLIVEIRA
MOREIRA

PAULO ROBERTO
VILELA DIAS

SERGIO NISKIER

JOSÉ HENRIQUE
RABELLO PENIDO
MONTEIRO
(Suplente)

MÁRCIO PINTO
PAES LEME
(Suplente)

RICARDO MOURA
DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO
(Suplente)

A CHAPA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO VAI REINVENTAR O CLUBE:
ATRAIR OS JOVENS, DISCUTIR O BRASIL E A CRISE NA ENGENHARIA.
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VAMOS UNIR NOSSAS FORÇAS
A Chapa Engenharia e Desenvolvimento
vai promover a diversidade e a
solidariedade social na Engenharia

Criatividade e muito trabalho.
Assim venceremos a crise.

TERÇO DO CONSELHO DIRETOR

ALVARO LUIZ
GONÇALVES
CANTANHEDE

ANTONIO CEZAR
CARVALHO
BENOLIEL

BRUNO PINTO
COSTA

CHEQUER JABOUR
CHEQUER

DENISE BAPTISTA
ALVES

EVALDO
VALLADÃO
PEREIRA

FERNANDO
OTÁVIO DE
FREITAS
PEREGRINO

GLAUBER DO
NASCIMENTO
RAMOS

JOSÉ EDUARDO
PESSOA DE
ANDRADE

JOSÉ LUIZ
ALQUÉRES

JOSÉ SCHIPPER

LUIZ ANTÔNIO
MARTINS (GATO)

LUIZ CARNEIRO
DE OLIVEIRA

LUIZ FERNANDO
TEIXEIRA DE
SOUZA

LUIZ RODRIGUES
FREIRE

MARCIO JOÃO DE
ANDRADE FORTES

EDINALDO JOSÉ
DE SOUZA
(Suplente)

OSVALDO
HENRIQUE DE
SOUZA NEVES

ELISA OLIVEIRA
DE SOUZA –
(Suplente)

RICHARD
MAGDALENA
STEPHAN

VICTOR
CARVALHO
BUARQUE DE
HOLANDA
(Suplente)

SERGIO DA
COSTA VELHO

THOMAS
MOREIRA
CAMPELLO
(Suplente)

YASSINE LAGRAF

ZILTON JOSÉ SÁ
DA FONSECA
(Suplente)

DECLARAÇÕES DE APOIO
Para dar continuidade ao nosso trabalho
de seis anos na presidência do Clube
de Engenharia considero que o melhor
nome é o de Luiz Edmundo.

A vasta experiência da equipe do Luiz
Edmundo, Salomão e Regina garante
que o Clube vai ficar em mãos seguras
e competentes.

Apoio Luiz Edmundo porque tenho
certeza que no Clube de Engenharia ele
será muito útil e muito competente como
Presidente.

Essa chapa tem pessoas que admiro
muito e o Luiz Edmundo merece. Espero
que, eleito, possa dar continuidade ao
trabalho do Pedro Celestino.

Pedro Celestino | presidente atual

Helói Moreira | ex-presidente

Hildelbrando Góes | ex-presidente

Renato Almeida | ex-presidente

CONTAMOS COM O SEU VOTO NO DIA 26 de agosto de 2021
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INTERNET

Serviço essencial ao exercício da cidadania
Promovido anualmente pelo Comitê
Gestor da Internet/CGI.br, o 11º
Fórum da Internet no Brasil/FIB11,
que aconteceu de 26 a 30 de julho
últimos, é o evento mais importante a
lidar com os aspectos da internet em
nosso país. Conforme mencionado no
seu site, “é atividade preparatória para
o Fórum de Governança da Internet
(IGF), evento global promovido pela
Organização das Nações Unidas
(ONU). Por meio do FIB, o CGI.br
busca incentivar representantes dos
setores que o compõem a acompanharem, opinarem e debaterem sobre
as questões mais relevantes para a
consolidação e expansão de uma Internet no Brasil cada vez mais diversa,
universal e inovadora, que expresse os
princípios da liberdade, dos direitos
humanos e da privacidade, de acordo
com o decálogo de Princípios para a
Governança e Uso da Internet.”
O Fórum de Governança da Internet
foi proposto pela Cúpula Mundial sobre Sociedade da Informação em novembro de 2005, e criado após consultas convocadas pelo Secretário-Geral
das Nações Unidas em 2006. Desde
então, o IGF acontece anualmente
em cidades-sede escolhidas para tal.

kalhh / Pixabay

O Brasil quer uma Internet diversa, universal e inovadora, que expresse os princípios da
liberdade, dos direitos humanos e da privacidade.

Proposto e coordenado pelo CGI.
br, o Brasil sediou o IGF de 2007, na
cidade do Rio de Janeiro (RJ), e o de
2015, na cidade de João Pessoa (PB).
Em sua programação são selecionadas e realizadas apresentações e
debates envolvendo os segmentos
diretamente relacionados com a
internet, a saber, sociedade civil, entidades governamentais, a academia,
e os prestadores de serviço. O Clube
de Engenharia, através da DETI
(Divisão Técnica de Eletrônica e Tecnologia da Informação), vem tendo
participação intensa, como selecionador de palestras e como debatedor
nos eventos anuais, e especificamente

neste ano participou de uma mesa de
debates, em dia 30 de julho, sobre o
“novo marco das telecomunicações
no Brasil”, cuja apresentação pode
ser vista aqui e que teve divulgação
online via YouTube.
Em sua exposição, o Conselheiro
do Clube de Engenharia Marcio
Patusco, evidenciou as dificuldades
que a internet vem enfrentando no
Brasil para incorporar as classes
D/E, e regiões de menor Índice de
Desenvolvimento Humano /IDH,
e mostrando as inadequações que o
novo marco regulatório das telecomunicações incorre, em um confuso
cenário em que os riscos de uma so-

lução inclusiva digital possam não vir
a ocorrer. Inclusão esta que acentuou
a sua necessidade por ocasião da atual
pandemia, que praticamente paralisou as aulas do ensino básico no país,
onde mais de 4 milhões de alunos
não tiveram como dar continuidade
às suas tarefas curriculares por não
disporem dos recursos adequados.
Trazer o acesso à banda larga para o
foco das políticas públicas de inclusão digital é tarefa urgente e motivadora das mudanças propostas no
setor. No entanto, não podemos nos
deixar levar por propostas que não
tenham clareza e alcance em seus objetivos. Entidades da sociedade civil
têm se manifestado bastante preocupadas e críticas com os caminhos
adotados nas mudanças da atual Lei
Geral de Telecomunicações. Além
disso, reiteramos a necessidade de
acompanhamento e gestão dos recursos que permitirão as modificações.
Que as ações possam vir para beneficiar e alavancar a sociedade para um
patamar de uso pleno da internet elevada à condição, como diz o Marco
Civil da Internet, de serviço essencial
ao exercício da cidadania.

ELEIÇÕES 2021 NO CLUBE DE ENGENHARIA
NÃO DEIXE DE SE RECADASTRAR
Você só poderá votar se o seu cadastro estiver atualizado com,
no mínimo, o número do CPF e o e-mail. Atualize agora você mesmo os seus dados.
Para isso, basta acessar aqui.
VOTE, PARTICIPE! FAÇA DAS ELEIÇÕES 2021 DO CLUBE DE ENGENHARIA MAIS UM HISTÓRICO
MOMENTO DE AFIRMAÇÃO DA DEMOCRACIA.
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