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teMPoS de PandeMIa

o PaÍS 

Ciência brasileira renasce na resistência
um corte radical de verbas, que ameaça de ma-
neira inédita a ciência brasileira, surpreendeu a 
comunidade científica. Se o país já vivia tempos 
especialmente sombrios, o mês de outubro de 
2021 concentrou tormentas com alto poder de 
destruição, a curto, médio e longo prazos. a co-
munidade científica foi impactada com a alteração 
de última hora no projeto de lei Pln 16/2021, 
que alocava r$ 690 milhões para o Ministério 
da Ciência, tecnologia e Inovação (MCtI). em 
ofício enviado à Comissão Mista de orçamento, 
o ministro Paulo Guedes solicita a transferência 
de r$ 600 milhões para outras pastas e retém 
outros r$ 2,1 bilhões do FndCt. a ameaça de 
morte fez com que entidades se mobilizassem e 
reagissem, em tempo recorde, em um movimento 
de resistência que, com o apoio da sociedade, não 
permitirá que a ciência brasileira seja enterrada na 
vala comum do atraso.
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Em busca da 
autonomia universitária

a garantia de um percentual 
da arrecadação do estado 
como principal saída.

Campanha pela cura 
do câncer de mama 

Crescente mobilização para 
a prevenção e o tratamento 
precoce salva vidas.
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Fórum Estadual 
dos Engenheiros 
Agrônomos

leIlÃo

Quinta geração 
de sistemas 
móveis

5G: preços mínimos da ordem de 
dezenas de bilhões de reais, em 
compromissos com os compradores e na 
implementação da nova tecnologia.
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Participantes questionam por que o país 
que mais produz alimentos no mundo 
é, também, o que deixa metade de sua 
população sem comida?
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A perspectiva da destruição de décadas de investimentos, evasão de cérebros e negação da ciência acendeu a chama da resistência nacional.
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A Ciência, o Clima e a pós-verdade
em março de 2018 o Congresso norte-americano 
rejeitou a solicitação de significativo corte no 
orçamento destinado à Ciência, tecnologia e 
Inovação – Ct&I proposto pelo governo trump. 
e foi além, aprovando um acréscimo de 12,8% 
neste orçamento chegando a uS$ 176,8 bilhões, 
o maior desde 2009. Isto é apenas um exemplo 
do que ocorre nos países que apostam na Ct&I 
como a mola mestra de seu desenvolvimento, 
geração de empregos e de riqueza.

aqui no brasil, com alegações estapafúrdias, 
o Congresso aprova solicitação do governo 
bolsonaro para mortal corte na Ct&I, mesmo 
com resistência explícita do Ministério de Ct&I 
ao qual as verbas eram destinadas.

não é necessário ser cientista para perceber a 
lesão que tal decisão causa ao futuro do brasil, 
ao seu desenvolvimento e, principalmente, à sua 
soberania, inclusive militar. as metas da Ct&I 
galopam, logo, qualquer estagnação amplia a 
distância a percorrer ou mesmo a torna  
inviável ao país.

resta-nos a dúvida sobre as razões do executivo 
e Congresso, que melhor deveriam refletir o 
consciente coletivo de patriotismo, agindo 
de forma contrária. talvez a explicação esteja 
em um novo verbete cunhado pelo oxford 
english dictionary em 2016, logo após a eleição 
de trump: “post-truth”, que o define como 
“relacionado a ou denotando circunstâncias 

em que fatos objetivos são menos influentes 
na formação da opinião pública do que apelos 
à emoção e crença pessoal”. Fatos objetivos, a 
verdade, é justamente o que justifica a pesquisa 
científica, enquanto a pós-verdade produziu o 
principal elemento de algumas eleições ao  
redor do globo.

nossa matéria de capa aborda este tema.

na escócia, teve início a CoP26, a 26ª 
Conferência da onu sobre a Mudança do 
Clima, aquela mesma que recebemos aqui no 
brasil em 1992 (rio92). Muita discussão entre 
as principais economias do planeta para resolver 
quem vai precisar se conter mais para reduzir o 
aquecimento global, fundamental para a garantia 
da vida humana no futuro. Para o brasil será 
também uma oportunidade de negócios: conservar 
a amazônia é fundamental para redução do 
carbono na atmosfera e poderia ter financiamento 
internacional. o brasil está representado pelo seu 
ministro do Meio-ambiente, joaquim leite. 

uma das estrelas da abertura, a jovem índia 
amazonense txai Suruí encerrou seu discurso com 
estas palavras: “nós temos ideias para adiar o fim 
do mundo. vamos frear as emissões de promessas 
mentirosas e irresponsáveis. vamos acabar com a 
poluição das palavras vazias. e vamos lutar por um 
futuro e um presente habitáveis”. esse é também  
o nosso desejo.

A Diretoria
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Caminhos para as universidades públicas: 
autonomia, primeiro passo

UFRJ: terrenos e patrimônio imóvel
Para o vice-reitor da uFrj, Carlos Frederico 
leão rocha, professor titular do Instituto de 
economia, uma saída para a crise de financiamento 
federal para as universidades públicas seria 
o financiamento público pelo estado. ele 
explicou ao Jornal do Clube de Engenharia 
que, internacionalmente, o financiamento das 
universidades públicas é realizado de quatro 
maneiras: transferência de recursos do estado; 
obtenção de recursos externos para a realização 
de pesquisas; formação e exploração de fundos 
patrimoniais ou do patrimônio próprio; e cobrança 
de anuidades.

“a cobrança de anuidade de nossos alunos pare-
ce não ser uma estratégia socialmente saudável. 
decisões nesse sentido terão um custo social ou 
um custo de administração muito mais elevado 
do que qualquer benefício que possam trazer. ao 
mesmo tempo, as universidades brasileiras já vêm 
adotando em grande medida as estratégias de 
financiamento de suas atividades de pesquisa que 
estão presentes no resto do mundo. os obstáculos 
ao aumento dessa participação se encontram muito 
mais nas restrições de manuseio do orçamento do 

A escassez de recursos não é novidade para 
as universidades públicas brasileiras, mas o 
desmonte progressivo deixa evidente que não 
há tempo a perder: é preciso buscar soluções 
que garantam a sua sobrevida e o seu 
desenvolvimento. O tema já foi, inclusive, 
pauta recente de um debate promovido 
em 1º de junho pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Clube de 
Engenharia, com reitores e entidades 
científicas do Rio de Janeiro. E mesmo com 
caminhos diferentes a seguir, todas as rotas 
partem da autonomia universitária.

Com as universidades públicas brasileiras sob ataques e crescentes 
desmontes, lideranças se lançam em busca de soluções que garantam 
o conhecimento e o desenvolvimento inclusivo.

eduCaÇÃo

que em qualquer tipo de vontade dessas institui-
ções. a mesma lógica se reproduz no caso de uso 
de patrimônio e formação de fundos patrimoniais. 
as restrições ao funcionamento autônomo das 
universidades e a realidade tributária brasileira são 
as principais barreiras ao uso dessa forma de finan-
ciamento. assim, a autonomia da gestão financeira 
parece ser a principal saída para o uso de estraté-
gias alternativas”, lamenta.

o professor esclarece que as universidades pau-
listas têm um sistema que vem viabilizando um 
desempenho superior, que consiste na garantia de 
um percentual da arrecadação do estado. “no mo-
mento, não há nada parecido no horizonte federal. 
no entanto, existe hoje, no Congresso, a Proposta 
de emenda Constitucional 24/2019, de autoria da 
deputada luíza Caziani que permite um aumento 
da autonomia. Seria interessante nossos parlamen-
tares olharem para ela”, defende.

um projeto inédito, de longo prazo, que a uFrj 
vê como alternativa é o viva uFrj. a partir de um 
estudo contratado junto ao bndeS, o projeto visa 
obter recursos adicionais ao orçamento públi-
co para investi-los nos pilares da universidade: 
ensino, pesquisa e extensão. Para isso, terrenos e 
imóveis da uFrj na Praia vermelha e na Cidade 
universitária, num total de 485 mil m² poderão ser 
cedidos à iniciativa privada.

“as contrapartidas privadas serão aportadas in 
natura, ou seja, as empresas cessionárias fica-
rão responsáveis pela construção e também pela 
manutenção de novas infraestruturas acadêmicas 
e culturais, a exemplo de restaurantes universi-
tários, residências estudantis, uma nova unidade 
de atendimento hospitalar, laboratórios e salas de 
aula, além de um equipamento cultural multiuso e 
uma sala para até 1500 pessoas, localizado na Praia 
vermelha”, conta leão rocha. 

a cessão dos terrenos, por um período de até 50 
anos, deverá ocorrer por meio de concessão e/ou 
por constituição de um fundo imobiliário, sem a 
transferência de propriedade.

Uerj resiste e vence os inimigos 
já a universidade do estado do rio de janeiro, que 
em 2018 quase deixou de existir por falta de repas-
ses do governo estadual e se mobilizou com o lema 
“uerj resiste”, deu a volta por cima justamente na 
pandemia, transformando-se na “principal agência 
de políticas públicas do estado do rio de janeiro”, 
segundo o reitor ricardo lodi em artigo publica-
do no portal do Clube de engenharia.

Segundo ricardo lodi, “essa pequena revolução” 
partiu da articulação com os agentes públicos do 
estado, a inversão de prioridades orçamentárias e a 
busca pelos recursos devidos constitucionalmente 
à uerj, que não vinham sendo repassados, e em 
investimentos para o crescimento institucional.

“a universidade venceu os seus inimigos e hoje se 
apresenta como principal foco de resistência aos 
modelos privatistas e obscurantistas que querem 
acabar com o ensino público, gratuito, referencia-
do socialmente, inclusivo e de excelência, projeto 
que as universidades públicas representam no 
brasil”, afirma.

Dariusz Sankowski / Pixabay

http://portalclubedeengenharia.org.br/2021/06/07/reitores-e-instituicoes-se-unem-em-debate-sobre-o-futuro-das-universidades-publicas/
https://portalclubedeengenharia.org.br/2021/10/20/a-pequena-revolucao-da-uerj/
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Mudanças de última hora

leIlÃo

na última edição do jornal mencio-
namos que o edital, depois de passar 
pelo tribunal de Contas da união 
(tCu) e pelo Conselho diretor 
da anatel, havia sido aprovado e a 
data do leilão marcada para o dia 4 
de novembro próximo.  os “erros 
grosseiros” (ver Jornal do Clube de 
Engenharia Nº 621 de setembro de 
2021) apontados pelo relator de vistas 
do tCu, que segundo a avaliação 
de sua área técnica (SeinfraCom) 
resultariam em prejuízos ao erário 
em cerca de 70 bilhões de reais, não 
foram considerados. Mesmo assim, 
algumas mudanças tiveram de ser 
realizadas no texto. 

Foi incluído o compromisso de 
atendimento com banda larga de alta 
qualidade a todas as escolas públicas 
do país, com o valor proveniente do 
arrecadado da frequência de 26 GHz. 
além da entidade que cuidará da lim-
peza da faixa de 3,5 GHz (entidade 
administradora da Frequência/eaF) 
foi também estabelecida a necessidade 
de criação da entidade administrado-
ra da Conexão das escolas (eaCe). 
ambas ainda deverão ser oficialmente 
formadas com seus respectivos grupos 
executivos: Grupo de acompanha-
mento da Implantação das Soluções 
para os Problemas de Interferência 
(Gaispi) e Grupo de apoio à Pesquisa 
e extensão (Gape). terão as árduas 
tarefas de estabelecer a logística de 
distribuição e instalação dos novos 

kits para os receptores da tv aberta 
que migrará da frequência de 3,5 
GHz (banda C de satélites) para a de 
12 GHz (banda Ku de satélites), e 
coordenar a conexão e distribuição de 
internet para cerca de 140 mil escolas 
públicas espalhadas pelo país.

outra mudança importante no edital 
foi a quebra dos imensos blocos 
de 400 MHz na faixa de 26 GHz. 
Por precaução, no sentido de evitar 
ofertas vazias, estabeleceu-se, já na 
primeira rodada do leilão, blocos 
menores, de 200 MHz (ver composi-
ção final do leilão no box), para dimi-
nuir os valores mínimos e possibilitar 
vários adquirentes. e ainda assim, se 
não houver pretendentes, na segunda 
rodada, diminuir o tempo da outorga 
com a consequente diminuição dos 
valores dos blocos. 

Com essas instâncias na dinâmica do 
leilão, estar-se-ia criando uma forma 
mais adequada para atrair mais com-
pradores pela diminuição dos preços 
tanto de blocos nacionais como de 
regionais. Para o controle do máximo 
de espectro que cada interessado pos-
sa vir a adquirir (spectrum cap) e para 
que um provedor não acabe detendo 
uma quantidade desproporcional em 
relação aos demais concorrentes, foi 
acordada uma modificação que deve-
rá ser implementada impedindo essa 
aquisição durante o leilão, e não a 
posteriori como vinha sendo propos-
to pela anatel. 

o interesse despertado pelas frequ-
ências tem incidido diretamente nos 
grandes grupos que certamente irão 
disputá-las: as grandes operadoras de 
celular (Claro, vivo e tim), os prove-
dores de serviços multimidia (Pro-
vedores de Pequeno Porte - PPPs), 
operadoras de infraestrutura neutras 
(para provedores virtuais) e eventuais 
novos participantes, seja para serviços 
no varejo ou no atacado. 

Muda o cenário
um novo cenário de modelos de 
negócio será colocado em prática, 
dando campo para uma maior plura-
lidade de tipos de provisionamento 
de serviços, que buscarão nas inova-
ções de aplicações dessa tecnologia 
nascente um retorno financeiro que 
justifique os investimentos realizados.  
até mesmo a oi móvel, em processo 
de aquisição pelas três grandes opera-
doras do mercado, vislumbra pos-
sibilidades de entrar na disputa por 
blocos na faixa de 26 GHz, (já que na 
faixa de 3,5 GHz o acordo com seus 

O Jornal do Clube de Engenharia vem fazendo o acompanhamento do que será o maior leilão 
de frequências da Anatel de todos os tempos. O leilão da quinta geração de sistemas móveis, o tão 
falado 5G, deverá chegar com preços mínimos da ordem de dezenas de bilhões de Reais, tanto em 
compromissos estabelecidos aos compradores, quanto na implementação da nova tecnologia.

Boa notícia: banda larga de alta 
qualidade nas escolas públicas com o 
valor arrecadado da frequência de 
26 GHz.

Mohamed Hassan / Pixabay

https://portalclubedeengenharia.org.br/3d-flip-book/jornal-do-clube-de-engenharia-621/
https://portalclubedeengenharia.org.br/3d-flip-book/jornal-do-clube-de-engenharia-621/
https://portalclubedeengenharia.org.br/3d-flip-book/jornal-do-clube-de-engenharia-621/
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compradores a impede de competir), 
e com isso poder ainda vir a possuir 
alguma participação nesse mercado.

no entanto, mesmo com todo esse 
interesse manifestado, algumas 
reações contrárias ao edital da anatel 
vieram a ocorrer. o grupo de PPPs 
reunidos no consórcio Iniciativa 
brasil 5G, composto por cerca de 
400 pequenos provedores regionais, 
vem pedindo a impugnação do edital 
por mudanças de interpretação 
de valores de garantias nos blocos 
ofertados. alegam favorecimento às 
grandes operadoras, por não permitir 
a implantação do 5G começando pelo 
interior do país em direção às capitais, 
e por não ter sido tratada com prio-
ridade a regulamentação do roaming 
nacional obrigatório e tão importante 
para um provedor regional. alegam, 
ainda, que da forma como está o 
texto do leilão, a implantação do 5G 
no brasil é “para inglês ver”, pois 
prejudica usuários de mais de 5.500 
municípios brasileiros e interferem no 
desenvolvimento do agronegócio.

Denúncias de 
Irregularidades
a entidade Coalizão direitos na 
rede, que reúne cerca de 40 orga-
nizações da sociedade civil, também 
entrou com representação no Mi-
nistério Público Federal. aponta irre-
gularidades no edital: improbidade 
administrativa da anatel e violações 
ao Marco Civil da Internet, inclusive, 
entre outras questões, por não dar 
consequência às denúncias do relator 
de vistas do tCu às avaliações su-
bestimadas dos preços mínimos dos 
blocos de frequência, que infligiriam 
perdas significativas ao erário. 

na Câmara e no Senado Federal, os 
grupos que vinham trabalhando, o 
Gt 5G e o vinculado à Comissão de 
Ciência e tecnologia, com convo-

cações de autoridades e especialistas 
para esclarecimentos técnicos e de 
implementação, suspenderam suas 
atividades e agora falam da necessi-
dade de acompanhar o desenvolvi-
mento das diversas etapas de intro-
dução da tecnologia. 

o Clube de engenharia foi convida-
do para estes esclarecimentos, onde 
estaríamos ressaltando, entre outros 
assuntos, a oportunidade de retomar-
mos a pesquisa e desenvolvimento, 
agora com foco nas tecnologias 
associadas ao 5G. e em consequên-
cia, a possibilidade de reativarmos 
uma cadeia produtiva nacional de 
equipamentos e sistemas alinhada ao 
interesse nacional, que poderia vir a 
atender à demanda da quarta maior 
rede de celular mundial, alavancando 
a indústria local, e não apenas em 
benefício das receitas de fabricantes 
e prestadores de serviço. Conforme 
aponta a associação brasileira da In-
dústria eletroeletrônica (abInee) 
o brasil amarga sucessivos déficits 
anuais de cerca de dezenas de bilhões 
de dólares na balança comercial de 
eletroeletrônicos.

Perguntas sem respostas
as dúvidas à interpretação dos ter-
mos do edital vêm sendo endereçadas 
pelos interessados e respondidas pela 
anatel. Ficam ainda algumas lacunas 
a serem preenchidas na regulamenta-
ção para este novo ambiente com-
petitivo. normas ainda precisam ser 
elaboradas para dar maior segurança 
aos diversos atores que compõem 
esse ecossistema em crescimento. a 
lei das antenas, aprovada e san-
cionada a nível federal, deverá ser 
internalizada nos municípios esta-

belecendo regras para a instalação 
desses cada vez mais necessários 
dispositivos de acesso às redes. da 
mesma forma, a instituição de regras 
para a condução do mercado secun-
dário de espectro, evitando que as 
frequências se tornem commodities 
que possam ser negociadas sem os re-
quisitos adequados a um bem público 
bem escasso. e sem dar margem à 
concentração de mercado, que com a 
eventual saída da oi se tornou tarefa 
crítica. Finalmente, são necessários 
regramentos para a prestação de ser-
viços seguindo a separação estrutural 
entre operadoras de varejo, atacado e 
virtuais, de antenas, de equipamentos 
de nuvem, e de operadoras de core de 
rede, compondo uma complexidade 
de modelos de negócio mais dinâ-
micos, que venham em benefício da 
utilização pelo usuário.

não havendo impugnações, os 
envelopes contendo as propostas dos 
participantes do leilão deverão ser 
entregues até 27/10/2021 à anatel.
dependendo de sua mecânica, a 
abertura dos envelopes que está pre-
vista para 04/11, poderá se estender 
até o dia seguinte, 05/11 (existência 
de blocos vazios e necessidade de 2ª 
rodada, gerenciamento do spectrum 
cap, etc).

Problemas: Pequenos Provedores 
Regionais pedem a impugnação 
do edital da Anatel.

obS: no caso de blocos desertos na 1ª rodada passa-se às condições da 2ª rodada.

Composição das frequências no edital do 5G
Faixa de: 700 MHz 3,5 GHz 2,3 GHz 26 GHz

1ª rodada Bloco de 10 
MHz + 10 MHz 

nacional

4 Blocos 
Nacionais 

de 80 MHz
8 Blocos 

Regionais de 
80 MHz

Bloco de 50 
MHz e bloco 

de 40 MHz 
regionais

10 blocos 
nacionais 

e 6 blocos 
regionais de 

200 MHz

Prazo da autorização 20 anos 20 anos

2ª rodada 2 blocos de 5 
MHz + 5 MHz 

regionais

Blocos de 20 
MHz

Até 10 
blocos 

nacionais e 6 
regionais de 

200 MHz

Prazo da autorização 20 anos 20 anos 10 anos

ADMC / Pixabay
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Mesmo surpreendido, o mundo acadêmico 
mobilizou-se rapidamente e a imprensa 
deu ampla repercussão. 

o PaÍS 

Corte de verbas ameaça a ciência brasileira

No início do mês, a comunidade científica 
foi informada de uma alteração de última 
hora no projeto de lei PLN 16/2021,que 
alocava R$ 690 milhões para o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e  Inovações (MCTI). 
Em ofício enviado à Comissão Mista de 
Orçamento, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, solicitou a transferência de R$ 
600 milhões previstos para o fomento da 
pesquisa científica para outras pastas. O 
remanejamento foi aprovado no dia 7/10 
pelo Congresso Nacional.

a manobra do governo também reteve, em reserva 
de contingência, outros r$ 2,1 bilhões do Fundo 
nacional de desenvolvimento Científico e tecno-
lógico (FndCt), arrecadados de contribuições de 
empresas e fundamental para o financiamento da 
pesquisa científica no brasil hoje. 

os cortes de recursos afetam gravemente o Con-
selho nacional de desenvolvimento Científico e 
tecnológico (CnPq), uma das principais agências 
de fomento à pesquisa do país, e consequentemen-
te tudo que depende dele, como bolsas e projetos.

Mesmo surpreendido, o mundo acadêmico mo-
bilizou-se rapidamente e a imprensa deu ampla 
repercussão. 

“nós reagimos muito rapidamente, sim, porque fi-
camos muito chocados”, enfatizou o presidente da 
Sociedade brasileira para o Progresso da Ciência 
(SbPC), renato janine ribeiro, em entrevista ao 
Jornal do Clube de Engenharia. “Soubemos no 
dia 8, dia seguinte aos acontecimentos, e pronta-
mente nos falamos. Primeiro, a associação na-
cional dos Pós-Graduandos propôs uma atividade 
para os dias 20 e 21, porém achamos que devíamos 
antecipar e fazer coincidir com o dia do professor, 
dia 15 de outubro, então do dia 8 ao dia 15 organi-
zamos as atividades”, contou.

Segundo ribeiro, no dia 11 houve uma reunião 
de diretoria da SbPC na qual se definiu que se 
realizaria no dia 15 uma mesa-redonda com 
parlamentares e representantes do ministério - dos 
quais acabou só vindo o presidente do CnPq. 
Paralelamente, as sociedades científicas e outras 
entidades foram conclamadas a também realizarem 
atividades. “Foi um êxito nesse sentido: em quatro 
dias, conseguimos organizar mais de trinta ativida-
des com mais de cem palestrantes! Isso foi muito 
bom”, afirma. 

ainda no dia 14, carta (ver quadro) pedindo a 
liberação urgente dos recursos do FndCt foi 
enviada ao ministro da Casa Civil, Ciro nogueira, 
pelas entidades que integram o Comitê executivo 
da Iniciativa para a Ciência e tecnologia no Parla-
mento (ICtP.br) e o Fórum FndCt .

em 15/10 o dia nacional de Mobilização em de-
fesa da Ciência começou com um tuitaço de manhã 
com as hashtags #SoSCiência e #liberaFndCt. 
À tarde, foi realizada pela SbPC a mesa-redonda 
online Cortes no orçamento do MCTI: qual a solu-
ção?, além de uma vasta programação de atividades 
online com o objetivo de sensibilizar o Congresso 
nacional e pressionar o Governo federal.

uma segunda mobilização foi realizada no dia 
26/10, também com tuitaço pela manhã e, à tarde, 
o debate Quanto vale a ciência?, organizado e trans-
mitido pela associação nacional dos Pós-Gradu-
andos (anPG), que divulgou ainda uma agenda 
de atividades por estados. Centenas de veículos, 
entre imprensa, sociedades afiliadas e outros, reper-
cutiram as mobilizações de outubro em defesa da 
ciência brasileira.

“nós acreditamos que o impacto foi bom, ainda 
mais levando em conta que todas as questões fo-
ram decididas em tão pouco tempo, com essa ação 
fulminante do Ministério da economia. no dia 7, 
na hora do almoço, mudam o projeto de lei, que já 
estava articulado com todo mundo, inclusive com 
o Ministério de Ciência e tecnologia. e no fim da 
noite, já estava tudo votado. nossa mobilização foi 
depois, e mesmo assim teve um impacto político”, 
avalia o presidente da SbPC.

ribeiro alerta que, se levados a cabo, os cortes de 
r$ 600 milhões no orçamento do CnPq serão 
muito graves, porque, como faz tempo que não 
existe um edital universal - isto é, uma oferta de 
auxílios para todas as áreas do conhecimento - há 
um grande número de laboratórios sem equipa-
mentos, de bibliotecas desatualizadas, de material 
de pesquisa que não existe e de bolsistas de inicia-
ção científica e de apoio técnico que não podem 
ser chamados para trabalhar. 

“tanto pesquisas em andamento quanto pesqui-
sas novas correm um risco muito grande”, atesta. 
Segundo ribeiro, que é professor titular de Ética 
e Filosofia Política na universidade de São Paulo, 
a visão mais otimista na mesa do dia 15 veio do 
senador Izalci lucas (PSdb/dF), vice-presidente 
da Comissão Mista de orçamento. 

“o senador Izalci nos disse ter falado com o líder 
do governo no Senado, eduardo Gomes, e ter 
cobrado dele a recomposição do orçamento do 
CnPq, além de ter atuado para que os r$ 2,1 
bilhões que restarão depois dos r$ 600 milhões 
do CnPq e que são do FndCt também sejam 
liberados. agora, tudo isso depende de saber se do 
lado do Governo vai haver efetivamente o respeito 
a esses compromissos ou não. ele disse que obs-
truiria a pauta da Comissão Mista de orçamento 
e não deixaria aprovar mais nada caso não viesse 
um projeto de lei do Governo para liberar esses 
recursos. esperamos que isso valha e que os outros 
parlamentares com quem dialogamos tenham força 
suficiente”, explica.

Entrevista: Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade brasileira para o Progresso da Ciência 

https://www.youtube.com/watch?v=pqo9RmwEWxg
https://www.youtube.com/watch?v=pqo9RmwEWxg
https://youtube.com/watch%3Fv%3Dpqo9RmwEWxg
www.jornaldaciencia.org.br/veja-a-programacao-da-mobilizacao-em-defesa-da-ciencia-e-participe/
www.jornaldaciencia.org.br/veja-a-programacao-da-mobilizacao-em-defesa-da-ciencia-e-participe/
http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/nova-mobilizacao-em-defesa-da-ciencia/
https://www.youtube.com/watch?v=2ht0zG_m4mE
www.anpg.org.br/25/10/2021/26-10-dia-nacional-de-mobilizacao-em-defesa-da-ciencia-participe/
www.anpg.org.br/25/10/2021/26-10-dia-nacional-de-mobilizacao-em-defesa-da-ciencia-participe/
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ex-presidente da Capes de 2004 a 2008 e ministro 
da educação em 2015, sem apoio do Governo, 
ribeiro entende que os rumos possíveis para a 
ciência nacional ficam muito limitados, porque 
ela é basicamente sustentada com verbas públicas, 
que na verdade são verbas da sociedade brasileira 
que o Governo administra, e, no caso do FndCt, 
destinadas a determinadas pesquisas.

Questionado sobre os cortes pela Comissão de 
educação da Câmara dos deputados, o ministro 
da C,t&I, o astronauta Marcos Pontes, disse que 
ele próprio também havia sido pego de surpresa. 
ao saber, teria enviado um ofício ao ministro Pau-
lo Guedes, que teria prometido recompor a verba, 
mas não informou quando. 

“visivelmente, foi uma ação do Ministério da eco-
nomia, ao que tudo indica sem passar pelo Ministé-
rio da Ciência, tecnologia e Inovações, com a fina-
lidade de enfrentar o déficit do orçamento público, 
que está muito elevado. então, como vão fazer? eles 
tiram de outras áreas. nós vimos que o Governo 
pretende destinar dinheiro a várias políticas, inclu-
sive ao auxílio brasil, e também existem políticas 
feitas com deputados. esse dinheiro gera um déficit 
substancial nas contas do Governo, e eles acreditam 
que a ciência seja uma área que não vai gritar, que 
não vai ter pressão, que não é tão necessária. estão 
muito errados sobre isso tudo”, lamenta ribeiro.

de acordo com o presidente da SbPC, há um 
diálogo constante com as autoridades, o CnPq e o 
Ministério da Ciência e tecnologia. ele conta que 
o ministro Marcos Pontes em várias ocasiões se 
dirigiu à SbPC e à abC para pedir apoio. 

“Mas é um diálogo que, apesar de os dois lados 
afirmarem o compromisso com a ciência, sem-
pre tem algumas dificuldades, especialmente no 
tocante ao FndCt, em que há uma convergência 
quanto a questão da importância de liberar valor 
não reembolsável, até porque o reembolsável são 
empréstimos que as universidades não têm condi-
ções de contrair, porque não teriam condições de 
pagar os juros.Às vezes há uma certa discordância, 
mas o diálogo sempre se mantém”, esclarece.

À Casa Civil da Presidência da República
Excelentíssimo Ministro Ciro Nogueira

Prezado Senador,

as entidades abaixo, representantes dos setores que compõem o sistema nacional de Ciên-
cia, tecnologia, Inovação e de Pós-graduação, vêm manifestar sua profunda preocupação 
com os orçamentos dessas áreas, em especial depois do que aconteceu com o Pln 16, des-
figurado na última hora por solicitação do Ministério da economia, o que comprometeu 
gravemente os recursos antes destinados ao MCtI, em especial ao CnPq. Como é de seu 
conhecimento, restam 2,7 bilhões de reais do FndCt – dinheiro fruto de contribuições 
de empresas e destinado, pela lei e pela ética, a pesquisas científicas e tecnológicas que au-
mentem nossa produtividade – que ainda não foram liberados e temos fortes razões para 
entender que o Me retarda sua liberação para que essas verbas não sejam utilizadas, no que 
constitui claríssimo desvio de finalidade.

É notório que os investimentos em Ct&I estão entre os que melhores retornos proporcio-
nam, inclusive econômicos, de modo que não compreendemos a racionalidade das ações do 
Me bloqueando-os. lembramos, ademais, que o Presidente da república, em sua campa-
nha, prometeu prestigiar a pesquisa, justamente em decorrência desta razão. Por todos estes 
motivos, apelamos a v. exª. para que promova o envio, o mais cedo possível, ao Congresso 
nacional de um Pln liberando os 2,7 bilhões de reais faltantes, sem os quais nossa infra-
estrutura de pesquisa corre o sério risco de entrar em colapso, destruindo esforços de anos 
e causando danos que serão difíceis de reverter – além de estimular a evasão de cérebros, 
fenômeno até hoje raro no brasil mas que está crescendo, que significa simplesmente que os 
recursos investidos na formação de doutores altamente qualificados sejam desperdiçados e 
entregues, de presente, aos países ricos.

Convictos de que nosso pleito, por absolutamente racional e conveniente aos interesses 
nacionais, será atendido por v. exª., encarecemos a urgência da solução por nós aventada e 
nos despedimos.

atenciosamente,

entidades que compõem o Comitê executivo da ICtP.br: academia brasileira de Ciências (abC), 
associação nacional dos dirigentes das Instituições Federais de ensino Superior (andifes), Con-
selho nacional das Fundações de apoio às Instituições de ensino Superior e de Pesquisa Científica 
e tecnológica (Confies), Conselho nacional das Fundações estaduais de amparo à Pesquisa (Con-
fap), Conselho nacional das Instituições da rede Federal de educação Profissional, Científica e tec-
nológica (Conif ), Conselho nacional de Secretários estaduais para assuntos de Ct&I (Consecti), 
Instituto brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (Ibrachics), Socieda-
de brasileira para o Progresso da Ciência (SbPC). demais entidades do Fórum FndCt: associação 
brasileira das Instituições Comunitárias de educação Superior (abruc), associação brasileira das 
Instituições de Pesquisa tecnológica e Inovação (abipti), associação nacional das universidades 
Particulares (anup), associação brasileira dos reitores das universidades estaduais e Municipais 
(abruem), associação dos empregados da Finep (afin), associação nacional de Pesquisa e desen-
volvimento das empresas Inovadoras (anpei), associação dos Servidores do CnPq (ascon), asso-
ciação nacional de entidades Promotoras de empreendimentos Inovadores (anprotec), associação 
nacional de Pós-Graduandos (anPG), Centro de estudos Sou Ciência (Sou_Ciência), Conselho 
de reitores das universidades brasileiras (Crub), Federação de Sindicatos de Professores e Professo-
ras de Instituições Federais de ensino Superior e de ensino básico técnico e tecnológico (Proifes), 
Fórum de entidades representativas da Carreira de Ciência e tecnologia (Fórum de C&t), Fórum 
dos Institutos e organizações Sociais do MCtI Fórum nacional de Gestores de Inovação e transfe-
rência de tecnologia (Fortec), Sindicato dos trabalhadores da Fiocruz (asfoc-Sn), Sindicato nacio-
nal de Gestores em Ciência e tecnologia (SindGCt), Sindicato nacional dos Servidores Públicos 
Federais na Área de Ciência e tecnologia do Setor aeroespacial (SindCt)
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A indústria brasileira participa dos 
experimentos do CERN a partir de 

pesquisas que vêm sendo feitas por 
140 pesquisadores.

Cern-CoPPe

Aprovada a adesão do Brasil ao maior 
centro de pesquisa física do mundo
O Centro Europeu de Pesquisas 
Nucleares (CERN, na sigla 
em francês) aprovou, no fim 
de setembro deste ano, a adesão 
do Brasil à entidade, após 33 
anos de intensa colaboração dos 
cientistas brasileiros. O professor 
do Programa de Engenharia 
Elétrica da Coppe, José Manoel 
de Seixas, coordenador da equipe 
brasileira no Atlas – o maior 
experimento de partículas do 
laboratório –, acredita que 
o acordo deve ser assinado 
ainda este ano, seguindo para 
aprovação pelo Senado Federal. 
O Atlas é operado por uma 
colaboração internacional de 
3.000 cientistas de 38 países. 
Com 22 metros de altura, 
44m de comprimento e 7.000 
toneladas, o Atlas é o maior 
dentre os conjuntos de detectores 
de partículas que atuam 
no Large Hadron Collider 
(LHC), o maior acelerador de 
partículas do mundo, ocupando 
um túnel de 27 quilômetros 
de extensão. O uso combinado 
desses equipamentos de altíssima 
tecnologia permitiu à equipe 
multidisciplinar e internacional 
que compõe o CERN detectar e 
provar a existência do Bóson de 
Higgs, considerada a partícula 
fundamental à existência da vida.

“Ser aprovado como um país mem-
bro é um processo complexo e só 
agora atinge o reconhecimento ofi-
cial. São sete países associados, sendo 
que mais três estão em processo de 
aprovação”, informou o professor da 
Coppe. 

o Cern é considerado o maior 
centro de pesquisas de física do mun-
do e, embora tenha como prioridade 
a exploração da ciência básica da 
estrutura da matéria, é hoje um dos 
mais importantes centros de geração 
de tecnologia. algumas delas já se 
tornaram parte integrante do nosso 
cotidiano, como a World Wide Web 
(WWW ou Web), os plásticos para 
a embalagem de alimentos, o apri-
moramento de válvulas cardíacas e 
o diagnóstico médico por imagens, 
além dos aceleradores para tratamen-
to oncológico.

Centro de treinamento de cientistas 
e tecnologistas, cerca de 12 mil deles 
trabalham espalhados por mais de 
70 países.  Mais da metade desses 
cientistas tem menos de 30 anos de 
idade. o professor da Coppe explica 
que, em física experimental de altas 
energias, os países colaboram em 
objetivos comuns compartilhados 
e pactuados. “a partir dessas res-
ponsabilidades, os países envolvem 
suas empresas, fazendo uma singular 
conexão entre ciência básica e in-
dústria”, disse ele, acrescentando que 
ser um país associado permite que as 
empresas possam participar de editais 
de licitação no Cern. Isso, em sua 
opinião, vai incrementar as atividades 
de pesquisa das instituições brasileira 
e efetivar todo o potencial de bene-
fícios que essa associação coloca à 
disposição do País. 

Formação profissional
o professor josé Manoel de Seixas, 
que também coordena o labora-
tório de Processamento de Sinais 
(lPS) da universidade Federal do 
rio de janeiro (uFrj), destaca a 
importância dessa associação para a 
formação de pessoal. Segundo ele, a 
atuação vem desde o ensino Médio, 
com palestras, exposições, projetos 
transversais nas escolas e de pesquisa 
e divulgação científica. “o trabalho 
no Cern tem forte componente de 
engenharia da computação, também 
abrindo o leque de formação, que 
atinge até o pós-doutoramento. a 
formação é multidisciplinar, cola-
borativa e com aspectos de trabalho 

geograficamente distribuído, o que 
traz características importantes para 
a vida moderna, além de uma matu-
ridade excepcional”, afirmou. 

o professor destacou, ainda, a 
conexão com o Sirus (acelerador de 
partículas brasileiro), para o qual 
já há uma colaboração estabelecida 
entre o Centro nacional de Pesquisa 
em energia e Materiais (CnPeM) 
e o Cern. “o acordo abre perspec-
tivas de colaboração também com 
esse acelerador”, frisou.  

PEE-Coppe-U
FRJ
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História que merece 
ser contada
o professor josé Manoel de Seixas 
lembra que a parceria entre a entida-
de europeia e a Coppe começou no 
século passado, exatamente no ano 
de 1988, quando um grupo formado 
por cinco professores da instituição 
brasileira visitou as instalações do 
Cern.  a partir daquele ano, os 
pesquisadores da Coppe aderiram ao 
esforço internacional para investigar 
a origem do universo. Portanto, a 
parceria já soma mais de três décadas.

Grande parte dos testes que compro-
varam a existência do bóson de Hi-
ggs, em 2012, foi realizada no atlas 
e contou com a contribuição de pes-
quisadores brasileiros, sob a liderança 
do professor josé Manoel de Seixas e 
do professor Fernando Marroquim, 
do Instituto de Física. os pesquisa-
dores da uFrj também vêm colabo-
rando com o laboratório europeu no 
desenvolvimento de tecnologias de 
informação em plataforma web.

Manoel de Seixas informou que a 
indústria brasileira já participa dos 
experimentos do Cern, a partir 
dos trabalhos de pesquisa que vêm 
sendo feitos. “Por exemplo, no atlas, 
a Coppe é responsável por sistemas 
de hardware e software que foram 

concebidos, desenvolvidos e produ-
zidos no brasil”. ele espera que a 
adesão do brasil à entidade dê um 
incremento substancial à contribui-
ção brasileira. “É uma ciência com 
enorme impacto, trazendo imenso 
valor agregado aos produtos e pro-
cessos desenvolvidos e com ampla 
possibilidade de educação”, enfatiza o 
professor. 

“no momento, a Coppe participa de 
projetos bilaterais com a França e a 
Suíça. a área de física experimental 
de altas energias traz um amálgama 
muito profundo entre outras (en-
genharia, computação), nas quais o 
país já atua como ator importante. 
São 140 pesquisadores trabalhando 
nos experimentos do Cern”, disse 
o professor, ressaltando que tudo isso 
traz um protagonismo do brasil em 
Ciência na américa do Sul e per-
mite que os investimentos retornem 
não só em termos do avanço da 
ciência básica.

“Há inúmeras oportunidades de 
spin-offs da atividade de pesquisa no 
Cern, sendo que nos aplicamos 
em várias técnicas consolidadas em 
saúde e gás, por exemplo. Quatro 
startups saíram do lPS a partir do 
trabalho que foi desenvolvido no 
Cern, estando ativas no momen-
to”, informou.

Atlas adota sistema  
da Coppe
um sistema de filtragem online de 
elétrons (denominado neuralringer), 
desenvolvido por pesquisadores 
da Coppe/uFrj, foi escolhido 
como referência para ser utilizado 
pelo atlas. o sistema possibilitará 
novas descobertas com menor 
custo financeiro para o Cern. 
desenvolvido no brasil permite 
decidir a cada 10 milissegundos quais 
informações reter dentre os mais de 
60 terabytes de informações geradas 
a cada segundo nas passagens de 
feixes de partículas conduzidas no 
laboratório. os pesquisadores do 
Cern querem aumentar o número 
de eventos por colisão, de 25 para 
200, até 2024, o que aumentaria 
exponencialmente o volume de dados 
de interesse científico gerados. 

Criado dentro do conceito de 
redes neurais, o neuralringer 
permite encontrar eventos físicos 
de interesse (as agulhas), num 
“palheiro” que não para de crescer. 
Segundo o professor Seixas, a 
grande vantagem do neuralringer é 
que a filtragem, realizada online, já 
possibilita decidir se a informação 
é potencialmente útil, reduzindo a 
demanda computacional para coletar 
e preservar esse enorme volume de 

informação. o sistema desenvolvido 
na Coppe também poupa muitos 
recursos de filtragem online, porque 
reduz entre 2 a 6 vezes a demanda 
por processamento de dados, 
dependendo da região do detector e 
da energia. “Se você jogar fora uma 
informação gerada nesse processo, 
nunca mais irá resgatá-la, por isso a 
filtragem é um processo de escolha 
muito sensível e muito importante”, 
alerta Seixas.

a equipe de pesquisadores brasileiros 
atua no atlas com eletrônica 
embarcada, com 16 camadas de 
circuitos impressos, instalados no 
hardware, que são produzidos no 
brasil, tendo sido projetados e 
testados na Coppe, em colaboração 
com a universidade Federal de 
juiz de Fora (uFjF). e também 
trabalha na filtragem online de alto 
nível (Hlt - high level trigger). “o 
Hlt tem 2.000 computadores com 
core quádruplo. ao todo, são 8.000 
núcleos operando simultaneamente. 
Como o sistema reduz a necessidade 
de ampliação da farm, deixa-se de 
comprar até 10 mil computadores 
com core quádruplo. uma economia 
que pode chegar a 80 mil dólares”, 
esclarece o professor.

Saiba mais: https://www.coppe.ufrj.
br/pt-br/videoaovivo

A Engenharia tem dado importante contribuição às pesquisas 
no CERN. Pesquisadores do Laboratório de Processamento 
de Sinais (LPS) da Coppe, além de participarem do 
desenvolvimento do Neuralringer, sistema de filtragem 
online que permite selecionar a informação de interesse 
científico gerada pelas colisões de partículas detectadas pelo 
Atlas, também são responsáveis pela maior parte dos sistemas 
de informação utilizados no CERN.

https://www.coppe.ufrj.br/pt-br/videoaovivo
https://www.coppe.ufrj.br/pt-br/videoaovivo
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A grande contradição atual 
da sociedade brasileira é que a 

fome aumenta visivelmente, na 
mesma proporção do crescimento 

exponencial da produção de 
alimentos e de produtos agrícolas 

na economia brasileira.

debate

Engenheiros agrônomos debatem a urgência 
do combate à fome
Evento mobilizou engenheiros, 
sindicatos e entidades parceiras, 
trabalhadores rurais e 
estudantes para responder por 
que o país que mais produz 
alimentos no mundo é, também, 
o que deixa metade de sua 
população sem comida?

Com o objetivo de debater e reunir 
propostas para solucionar questões 
sobre alimentação e sustentabilidade 
no brasil, com foco na soberania na-
cional, foi criado, pelo Sindicato dos 
engenheiros no estado do rio de ja-
neiro (Senge rj), o Fórum estadual 
dos engenheiros agrônomos (Fee-
a-rj/Senge-rj). e realizado, nos me-
ses de agosto e setembro, o 1° Con-
gresso estadual, com oito encontros 
virtuais, tendo como tema principal 
“alimentos para quem? agronomia, 
sustentabilidade e soberania”. 

Com os apoios da rural Consultoria 
júnior, empresa júnior da universi-
dade Federal rural do rio de janeiro 
(uFrrj), da universidade estadual 
do norte Fluminense darcy ribeiro 
(uenf ), do Colégio técnico da uFr-
rj (Ctur) e da Conferência livre 
estadual de Meio ambiente e agri-
cultura (CleMaarj), e inscrições 
gratuitas, todos os encontros foram 
abertos a profissionais, não impor-
tando a área de formação: agriculto-
res, estudantes, lideranças políticas, 
ambientais, rurais e urbanas.

as sessões trataram, em cada quarta-
feira, de um tema diferente, entre eles 
a atuação profissional, mercado de 

trabalho, agroecologia, meio ambien-
te, e tecnologias. a mesa de abertura 
aconteceu no dia 11 de agosto, com 
destaque para os representantes de 
entidades históricas e o diálogo com 
as novas gerações de profissionais. 

À frente do Fórum estadual de 
engenheiros agrônomos, dennys 
Zsolt destacou a urgência do tema 
insegurança alimentar lembrando 
que a importância do congresso se 
dá justamente na articulação dos 
diversos temas que tangenciam a 
questão da alimentação no brasil. 
“entender desde o fenômeno da 
desinformação - que deixou parte 
da população desorientada na pan-
demia - até o desmonte da Com-
panhia nacional de abastecimento 
(Conab) e o preço dos alimen-
tos, tudo isso faz parte do cenário 
que nos trouxe até aqui”, explicou. 
Zsolt acredita que a exportação dos 

recursos nacionais, renováveis ou 
não, tem tido como objetivo gerar 
renda para poucos, aumentando a 
desigualdade. “o desenvestimento 
em educação pública passa pela 
falta de proteína na alimentação 
escolar, reduzindo as oportunidades 
e aumentando a desigualdade. o 
controle de alimentos é estratégia 
de desenvolvimento e a ausência de 
soberania alimentar leva à subservi-
ência. tudo isso é política. não são 
questões isoladas; estão conectadas. 
estamos aqui para pensar estraté-
gias para resistir”, finalizou.

Apoio do Clube de 
Engenharia
o Clube de engenharia esteve 
presente desde a abertura, com o 
então presidente da entidade, Pedro 
Celestino, até a solenidade de encer-
ramento, que após as eleições da nova 
diretoria, contou com a presença da 
atual segunda vice-presidente, Maria 
alice Ibañez duarte.

Celestino deu ênfase à defesa de 
interesses da sociedade brasileira e 
fluminense. “nosso estado tem ca-
racterísticas singulares. Cerca de 80% 
da nossa população mora na região 
metropolitana, mas a universidade 
rural, estabelecida nos anos 1930, 
é referência de estudos agronômi-
cos do país. o brasil carece de uma 
política agrícola que possibilite o 
abastecimento da população a preços 
que não sejam comandados de forma 
arbitrária. É tarefa da agronomia e 
deste encontro elaborar propostas 
que sirvam como orientadoras de 
um esforço de melhoria da produção 
de alimentos no nosso estado e no 
país que possam combater a carestia” 
defendeu Celestino.

a vice-presidente do Clube de en-
genharia, Maria alice Ibañez duarte, 
reforçou que a apresentação de pro-
postas deixou nítida a importância 
dos debates e os resultados que po-
dem trazer à sociedade soluções para 
duas questões dramáticas: a fome e a 
degradação do meio ambiente. “É um 
privilégio participar da Plenária Final 
deste congresso e ter conhecimento 
de tantas cabeças pensando em como 
alimentar nosso povo tão sofrido sem 
destruir o planeta. o documento final 

Valter Campanato / Agência Brasil
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outubro de 2021

1º Congresso do Feea-RJ produz 
documento com propostas para 

acabar com a fome no Brasil, 
reduzir desigualdades, gerar renda 

e proteger o meio ambiente.

debate

aponta a esperança em um mundo 
que está vendo as consequências da 
negação da ciência. aqui vimos a bus-
ca por propostas viáveis e calcadas no 
conhecimento técnico e na experiên-
cia dos trabalhadores rurais. o Clube 
de engenharia está à disposição para 
contribuir e divulgar esse documento 
final, excelente síntese das necessi-
dades e soluções para o nosso país”, 
afirmou Maria alice.

Pluralidade e diversidade
registrando que “a fome está au-
mentando visivelmente no território 
brasileiro no mesmo passo que a 
produção de alimentos e de produtos 
agrícolas tem um grande expoente 
na economia brasileira, e que essa é 
a grande contradição atual da socie-
dade brasileira”, jorge antônio da 
Silva, responsável pela coordenação 
do 1º Congresso do Feea-rj, acredita 
que a pandemia tornou mais nítida a 
necessidade de a produção de ali-
mentos ser pensada para a maioria 
da população. “a crise alimentar 
exige a produção de alimentos com 
qualidade e de forma sustentável. 
a preservação do meio ambiente 
é a preservação dos nossos corpos 
hídricos. a questão da água é cen-
tral e as políticas públicas precisam 
ser soluções voltadas para a maioria 

da população, além de acessíveis e 
sustentáveis. os engenheiros nas suas 
diversas especialidades estão atentos 
a essas necessidades e terão cada vez 
mais que buscar o exercício profissio-
nal cidadão”, afirmou.

valorizando a participação de 
agricultores e trabalhadores rurais, 
jorge antônio deu ênfase às falas 
desses profissionais. “Foi a partir 
deles que surgiram propostas para o 
documento final, uma semente que 
já produziu frutos, entre eles a reno-
vação importante das lideranças, e 
a ampliação e o fortalecimento das 
lutas conjuntas”, afirmou. a forte 
presença dos estudantes também 
foi destaque e gerou grande mobi-
lização, com mais de 600 inscrições 
de pessoas de diferentes territórios. 
“representantes estudantis partici-
param do processo de organização, 
ajudaram nas inscrições, na elabo-
ração dos temas, na divulgação. a 
sintonia com os estudantes foi tão 
marcante que não tenho dúvidas 
que vai permanecer”, enfatizou 
jorge antônio.

Colhendo frutos
a cerimônia de encerramento ocorreu 
no dia 6 de outubro com a participa-
ção de diversas entidades que acom-
panharam todos os debates. Para o ex
-reitor da uFrrj, ricardo berbara, o 
1º Congresso do Feea-rj foi o maior 
evento da engenharia agronômica 
do rio de janeiro em muitas décadas. 
“esse fórum representou um ponto de 
virada na nossa trajetória, que estava 
muito distante, sob o ponto de vista 
da organização política, das deman-
das do nosso país, que clama por 
alimentos saudáveis, reforma agrária, 
democracia, paz no campo e justiça 
social. essa categoria profissional não 
poderia ficar silenciosa diante do que 

entre os convidados da mesa de abertura estavam o presidente do 
Senge-rj, olimpio alves dos Santos, o coordenador do Feea-rj/
Senge-rj, dennys Zsolt Santos, o coordenador adjunto do Feea-
rj/Senge-rj, jorge antônio da Silva, a presidente da Sociedade dos 
engenheiros e arquitetos do estado do rio de janeiro (Seaerj), Maria 
Isabel de vasconcelos Porto tostes, o presidente da Confederação 
dos engenheiros agrônomos do brasil (Confaeab), Kleber Souza 
Santos, a diretora nacional do Movimento dos trabalhadores rurais 
Sem terra (MSt-rj), luana de Carvalho, o presidente do Conselho 
regional de engenharia e agronomia (Crea-rj), luiz antonio 
Cosenza, a diretora da Central Única dos/as trabalhadores/as (Cut-
rj), andrea Mattos, o presidente da Federação Interestadual de 
Sindicatos de engenheiros (Fisenge), roberto Freire, além do então 
presidente do Clube de engenharia, Pedro Celestino.

no campo da formação profissional estiveram presentes os reitores 
da universidade estadual do norte Fluminense darcy ribeiro 
(uenf ) e da universidade Federal rural do rio de janeiro (uFrrj), 
respectivamente, raul ernesto lopez Palacio e roberto de Souza 
rodrigues, além do diretor do Colégio técnico da universidade 
Federal rural do rio de janeiro, luiz Carlos estrella Sarmento e 
dos representantes estudantis Ygor davino, presidente da rural 
Consultoria júnior, Monara abreu, presidente do Centro de estudos 
agronômicos (Cea-uFrrj), Stefhany oliveira, presidente do Centro 
acadêmico Seu juvenal da uenf; e Pedro eduardo diniz da Cunha, 
da Federação de estudantes (Feab-uFrrj).

estamos vivendo. essa voz lançada ao 
país todo a partir desse congresso nos 
emociona”, encerrou berbara.

um legado do 1º Congresso do Fe-
ea-rj foi a produção do documento 
final com centenas de propostas para 
acabar com a fome no brasil, reduzir 
as desigualdades, gerar renda e prote-
ger o meio ambiente. de acordo com 
jorge antônio, o documento também 
servirá como base para a Pré- Con-
ferência temática de agricultura e 
agroecologia da Conferência li-
vre estadual de Meio ambiente e 
agricultura (CleMaarj), da qual 
fazem parte da organização o Clube 
de engenharia, a Seaerj e mais 
outras 100 entidades.

TV-Brasil
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Mobilização pela vida

a Corrida também tem o objetivo de 
conscientizar a população, sobretudo 
as mulheres, para a prevenção e a im-
portância do tratamento precoce. no 
brasil, o movimento outubro rosa 
tem sido encabeçado por diversas 
instituições públicas e privadas com 
o mesmo objetivo: alardear a redução 
não só da incidência de casos, como 
também da mortalidade pela doença. 
São inúmeros os programas de volun-
tariado do sistema público de saúde, 
iniciativas de instituições privadas e de 
organizações não-governamentais vol-
tados para demonstrar a importância 
das informações e o acompanhamento 
psicológico e emocional das mulheres. 
É o caso do programa de voluntaria-

outubro roSa

do do Instituto nacional do Câncer 
(Inca), que existe desde os anos 1950 
com campanhas de mobilização. 

entre os desafios para a mudança de 
cenário está o fato de 28% das mu-
lheres espalhadas por 20 países não 
perceberem a ausência de atividade 
física como um fator de risco para o 
câncer, segundo pesquisa de 2020 da 
união Internacional para o Controle 
do Câncer. os dados foram divul-
gados no estudo Número de casos e 
gastos com câncer de mama no Brasil 
atribuíveis à alimentação inadequada, 
excesso de peso e inatividade física, 
elaborada pela Coordenação de 
Prevenção e vigilância (Conprev) do 
InCa e apresentada na abertura do 
outubro rosa deste ano de 2021.

“É importante refletir que, à medida 
que crescem os investimos em ações 
de promoção de modos de vida mais 

saudáveis, o recurso que é gasto [no 
tratamento] poderia ser investido 
em ações de prevenção primária, ou 
até mesmo reinvestido em ações de 
diagnóstico e tratamento do câncer”, 
defendeu uma das autoras da pes-
quisa, a nutricionista Maria eduarda 
Melo, da Conprev.

a associação de assistência Social, 
beneficente, Filantrópica e educa-
cional rio-abrace, com atuação no 
rio de janeiro desde 2009, também 
conta com uma rede de profissio-
nais disponíveis para atuar junto às 
pacientes. outra instituição voltada 
para o tema é a associação brasileira 
de apoio aos Pacientes de Câncer 
(abrapac), fundada em 1999, que 
visa o apoio complementar ao trata-
mento médico com foco na qualidade 
de vida das pessoas acometidas pelo 
câncer e também seus familiares. 

todos os anos, tanto os órgãos 
oficiais, sobretudo o Ministério da 
Saúde, como a imprensa nacional, se 
comprometem com a divulgação de 
informações sobre o câncer de mama 
e as recomendações do sistema públi-
co de saúde para prevenção, diag-
nóstico precoce e rastreamento da 
doença. especialistas apontam que, 
com o avanço da ciência e da medi-
cina nas últimas décadas, crescem as 
chances de cura do câncer de mama 
diagnosticado precocemente, que 
hoje vão além dos 90%. 

“É intensa a luta pela prevenção 
da doença e contra as informações 
equivocadas que levam as mulheres, 
muitas vezes, a abdicarem de cuida-
dos simples, como quando tomam 
banho verificarem com as próprias 
mãos a possibilidade de sintomas 
que mereçam atenção especial, 
afirma edna Calheiros, presidente 
do Conselho estadual de direitos da 
Mulher (Cedim-rj). 

um trabalho realizado por organiza-
ções não Governamentais, Conselhos 
Municipais e instituições filantró-
picas, entre outras, que atuando 
permanentemente em campanhas 
que garantam a qualidade das infor-
mações e a prevenção do câncer de 
mama salvam vidas. 

neste cenário, outubro rosa, 
embora não siga o ritmo diário da 
divulgação de pesquisas em uma luta 
permanente pelo diagnóstico precoce, 
em um mês específico chama a aten-
ção do mundo para a importância do 
movimento e dos resultados obtidos 
em campanhas internacionais de 
mobilização. 

no mês de outubro, mulheres, movi-
mentos, empresas, sociedades, huma-
nitariamente, celebram a vida.

Fernando Frazão / Agência Brasil

No início da década de 1990, 
nos Estados Unidos, surgiu o 
movimento internacional pela 
descoberta precoce do câncer 
de mama. Hoje, chamado de 
Outubro Rosa, a iniciativa de 
distribuir um laço cor-de-rosa 
para participantes da Corrida 
Pela Cura, realizada em Nova 
Iorque pela Fundação Susan G. 
Komen for the Cure, é o símbolo 
da causa. Maior organização 
do mundo a trabalhar com 
câncer de mama, a fundação 
lançou um novo olhar para o 
crescente número de mulheres 
diagnosticadas com a doença 
ao organizar, em 1983, um 
evento popular com o objetivo 
de sensibilizar o mundo e 
angariar fundos para ajudar 
nos tratamentos de mulheres que 
não podem custeá-los.

Especialistas apontam que o avanço da ciência e da medicina 
nas últimas décadas garante que as chances de cura do câncer de 
mama diagnosticado precocemente esteja acima de 90%.


