Nova legislação em
debate
Especialistas analisam as
mudanças implementadas por
via de Medidas Provisórias.

JORNAL DO

O PAÍS

3

MERCADO

Valdecir Galor/SMCS

Pixabay

MINERAÇÃO

Engenharia luta pela
sobrevivência

12

Demissões galopam em um
dos setores mais atingidos pela
crise econômica e política.

ANO LIII - NO 583 - RIO DE JANEIRO - OUTUBRO DE 2017

Clube de Engenharia

Defesa da soberania nacional ganha força

Com plenário cheio e participativo, evento reuniu representantes de diferentes setores da sociedade brasileira para debater a importância de resgatar a soberania nacional nas políticas públicas.

Criada com a participação de 18 senadores e 201 deputados federais de
diversos partidos, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania
Nacional foi lançada dia 2 de outubro no Clube de Engenharia. Presentes o
presidente da Frente, senador Roberto Requião (PMDB/PR) e o secretáriogeral, deputado Patrus Ananias (PT/MG), com a participação de cerca de
600 pessoas, entre parlamentares e representantes de organizações civis, setor
privado, academia, sindicalistas, movimentos sociais e profissionais. Aberta

ENERGIA

Avança escalada
do governo com
privatizações

a todos os grupos e partidos, em busca de unidade, o movimento tem como
uma de suas pautas centrais o combate ao desmonte sistemático das políticas
de soberania nacional no Brasil e, em paralelo, combater o fortalecimento
do capital financeiro internacional. Frente à extrema vulnerabilidade do país
hoje, a proposta da construção de um projeto democrático de Nação com
desenvolvimento econômico soberano, sustentável e socialmente inclusivo
permeia todos os debates.

páginas 6 e 7

INDÚSTRIA
Razões apresentadas para a venda
do Sistema Elétrico Brasileiro não
se sustentam e especialistas apontam
motivação puramente ideológica.
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Alerta contra
a extinção do
conteúdo local

Responsável pelo desenvolvimento da
indústria no setor de óleo e gás, política
de compras nacionais corre sério risco de
desaparecer.
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PRESIDENTE
Pedro Celestino da Silva Pereira Filho

Em Defesa da Democracia
Vivemos um momento singular de nossa História,
quando o estado democrático de direito fenece
aceleradamente. A sociedade brasileira de todas
as classes e estratos sociais, não vislumbra a luz no
fim do túnel - enxerga apenas sombras e fantasmas
autoritários. As manifestações de intolerância e de
preconceito contra o próximo, pelo que ele pensa
e quanto à forma como se comporta de maneira
alternativa ao status quo vigente, progridem
rapidamente. Ao negar o pluralismo confessional e
religioso, ideológico e político, comportamental e
cultural, tais atitudes se transformam em repúdio, e
até em ódio, ao “diferente”.
Esse enredo vira um drama a cada dia, e com
frequência alcança as escolas, a academia, as artes
e as manifestações culturais. As instituições dos
poderes executivo e legislativo, se organizam e atuam
de forma mesquinha buscando exclusivamente
interesses e vantagens pessoais. O judiciário,
dividido e com o apoio do oligopólio midiático,
“criminaliza a política e politiza o crime”. E pior
– atua de forma autoritária, detendo cidadãos
arbitrariamente, violentando privacidades e
expondo-os de forma espetaculosa. Desrespeita-se o
princípio da presunção da inocência e da necessidade
de prova incontestável do crime cometido para
fundamentar a condenação.
É importante uma reflexão sobre o agravamento
das ameaças à democracia, simbolizadas por dois
eventos: o primeiro, o ataque na área da arte quando
a intolerância fascista se manifestou na tentativa
de impedir que mostras artísticas ocorressem em
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Porto Alegre, em São Paulo e aqui no Rio de
Janeiro. Neste caso, com a agravante de ter sido a
intolerância patrocinada pelo Prefeito da Cidade,
que assumiu uma postura antiarte, anti-liberdade de
manifestação artística. O segundo evento que nos
entristece profundamente, foi o que levou ao suicídio
o Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina,
imolado como símbolo da resistência democrática.
Se a nossa sociedade não se der conta de que
está em risco a nossa capacidade de conviver
democraticamente, é incerto nosso futuro como
país, porque o que está em curso é um projeto
de dissolução do Brasil como Estado-Nação.
Recentemente em três Estados da região Sul
realizou-se um plebiscito “voluntário” - vejam como
a democracia é tolerante - propondo a separação do
Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,
apesar de a nossa Constituição estabelecer que a
Federação é constituída pela união indissolúvel dos
Estados que a integram.
Através desta manifestação, o Clube de Engenharia,
além do engajamento na defesa da soberania e
na defesa de nossa engenharia, levanta também a
bandeira da defesa da democracia, porque ela está
em risco.
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Setor exige discussão para implementação das mudanças propostas
Após muitos anos de debate sobre a questão da legislação que regula o setor mineral no Brasil, medidas provisórias recentes alteram o
Código de Mineração e reacendem o debate
A modernização da legislação que
regula a área da mineração no Brasil
é uma demanda antiga. O Código
de Mineração, de 1967, vinha sendo
criticado por não ser atrativo para
os exploradores do setor e por ser
burocrático e atrasado em relação à
legislação no resto do mundo. Em
determinados aspectos, empresas
ocupavam um limbo regulatório e a
burocracia inviabilizava explorações.
Sem diálogo com os atores envolvidos,
o governo federal anunciou no dia
25 de julho as Medidas Provisórias
789, 790 e 791 que, juntas, alteram
27 dispositivos do texto de 1967. O
material usado como base para as
MPs foi desenvolvido nas décadas
anteriores: do final dos anos 1990
até início dos anos 2000, as reformas
regulatórias estavam em pauta no
setor. No Congresso, as MPs já
receberam quase 500 emendas,
prenúncio de um assunto que está
longe de ser pacificado.

Principais impactos
No Clube de Engenharia, o tema
foi pauta de dois eventos recentes.
Em 21 de setembro, a Associação
Profissional de Geólogos do Rio
de Janeiro (APG-RJ) promoveu o
evento “As mudanças propostas na
legislação mineral e seus impactos
aos profissionais e às empresas”.
Com o apoio da Diretoria de
Atividades Técnicas (DAT) e
a Divisão Técnica de Recursos
Minerais (DRM), o debate se
somou ao anterior, de 5 de setembro,
quando Gilberto Calaes, doutor
pela UFRJ em Geologia Regional e
Econômica e diretor e consultor da
Consultoria de Empreendimentos
Ltda. (ConDet), com atuação há
mais de 40 anos na indústria mineral

quanto mais uma economia se integra,
mais ela se amplia e mais benefícios
podem ser gerados, desde que isso
ocorra de forma bem estruturada,
que preserve sempre os interesses
nacionais”, diz Calaes. Para deixar
clara a extensão territorial dessa faixa,
os maiores territórios da América do
Sul são Brasil, seguido da Argentina e,
em terceiro lugar, a faixa de fronteira
em questão.
Gilberto Valaes, doutor pela UFRJ em Geologia Regional e Econômica: “O setor mineral é importantíssimo e está sofrendo alterações profundas. Elas têm uma incidência muito importante na revitalização da economia mineral no Brasil”.

em entidades públicas e privadas, fez
palestra em um encontro promovido
pela presidência. “Vivemos o
momento do desmonte da economia
e da engenharia brasileira. É um
momento crucial. O setor mineral
é importantíssimo e está sofrendo
alterações profundas. Elas têm uma
incidência muito importante na
revitalização da economia mineral no
Brasil”, destacou Sebastião Soares,
primeiro vice-presidente do Clube de
Engenharia, na abertura da palestra
de Calaes.
No evento da Associação
Profissional de Geólogos do Rio
de Janeiro, o presidente Pedro
Celestino também destacou a
importância do debate. “Toda essa
estrutura que vem sendo formada
e desenvolvida desde os anos 1930,
e particularmente desde os anos
1970, está hoje ameaçada de colapso,
porque o grupo que se apossou
do poder tem como objetivo a
destruição sistemática de tudo que
foi feito nesse país dos anos 1930
para cá. É necessário que tenhamos
um projeto nacional de preservação
das nossas riquezas para que sejam

exploradas em benefício do nosso
próprio povo”.

Desnacionalização
Calaes entende que após longa
espera o novo código poderá até
melhorar o clima para investimentos
no setor. “Foi uma espera que criou
instabilidade no meio investidor
em geral. Muitas empresas
passaram a retardar investimentos
e melhorias nos empreendimentos.
Consequentemente, retardou-se a
geração de benefícios para a sociedade,
com geração de empregos e aumento
de arrecadação tributária”, explica
Gilberto Calaes. Outros pontos nos
textos, no entanto, preocupam não só
os empresários, mas a sociedade civil
como um todo. Entre as preocupações
apresentadas por Calaes está a Lei
nº 9.314/1996. Não regulamentada,
a lei incentiva investimentos na
indústria mineral e libera a exploração
de recursos minerais em faixas
de fronteira do país a empresas
estrangeiras. “A preocupação com a
desnacionalização do setor é natural.
O importante é que essa integração se
faça sem perda de soberania, porque

Em relação ao meio ambiente,
uma das medidas oficializa a
responsabilidade da empresa
mineradora pela recuperação
ambiental, e em casos de sanções,
as multas vão variar de 2 mil a
30 milhões de reais, podendo ser
dobradas em caso de reincidência.
Para Edson Mello, geólogo e
professor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), é
uma mudança positiva, e obriga
principalmente as pequenas e médias
empresas a “trabalharem direito”.
Como ponto negativo, ele comentou
a pesquisa mineral: a nova proposta
permite a extração durante o período
de autorização da atividade. Segundo
o geólogo, as ferramentas de “guias
de utilização” são autorizações
precárias.

Mudanças tramitam
No Congresso, as Medidas
Provisórias seguem em tramitação
para serem aprovadas em definitivo
ou não. Até agora, já receberam
quase 500 emendas dos deputados,
prenúncio de um assunto que está
longe de ser pacificado.
Assista à palestra no Youtube e veja a
apresentação de Calaes em
http://bit.ly/mineracao_calaes
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Momento é crítico e provoca reação imediata e contundente
Avanço das privatizações no Sistema Eletrobras coloca em risco caráter social da energia no Brasil
“Água e energia não são
mercadoria”. Essa foi a afirmação
que permeou as falas dos
palestrantes do seminário “O
Novo Marco Regulatório do
Setor Elétrico e a Privatização da
Eletrobras”, que aconteceu no dia
21 de setembro no auditório de 25º
andar do Clube de Engenharia.
Além de lembrarem o importante
caráter social desses serviços –
inscritos na Constituição como de
utilidade pública –, as palavras são
também uma afirmação contrária
a uma das principais agendas do
governo federal: as privatizações
no Sistema Eletrobras. A crítica
se sustenta técnica, econômica
e politicamente em dados e
comparativos, restando difícil
entender a que interesses atende a
venda do sistema elétrico nacional.
Para falar do assunto, o seminário
reuniu Pedro Celestino, presidente
do Clube de Engenharia; Luiz
Pinguelli, diretor de Relações
Institucionais da COPPE/UFRJ;
Ronaldo Bicalho, do Instituto
de Economia Industrial da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (IEI/UFRJ) e Instituto
Ilumina; Glauber Braga, deputado
federal (PSOL/RJ) e Gustavo
Teixeira, do Dieese. “Essa é uma
luta que tem por fim garantir a
segurança do sistema elétrico em
benefício da nossa sociedade, do
nosso desenvolvimento como
serviço de utilidade pública. Não
importa saber se a propriedade
é estatal ou privada, mas a quem
serve essa propriedade”, destacou
Celestino, ao abrir o seminário.
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O presidente do Clube lembrou
a experiência histórica a partir da
qual é possível traçar paralelos para

Especialistas trouxeram dados que atestam o caráter político do discurso de privatização do setor.

o debate entre os serviços público e
privado no setor elétrico. Na década
de 1950, a Brazilian Light and
Power, privada e estrangeira, que
controlava a energia elétrica de Rio
de Janeiro e São Paulo, mantinha
o Rio em sistema a 50 Hertz e São
Paulo a 60 Hertz para que não se
comunicassem. Assim, impedia a
distribuição de energia em dois
sentidos, abrindo mão da eficiência
pelo controle.
Na mesma década de 1950, nascia
o sistema interligado nacional,

Temos um sistema elétrico
robusto, interligado, de
características únicas no
mundo
que permite justamente atingir a
transmissão de energia em todo
o país, um dos maiores projetos
nacionais, e que nunca esteve tão
ameaçado. “Temos um sistema
elétrico robusto, interligado, de
características únicas no mundo,
dadas as dimensões continentais
do nosso território, com regimes
hidrológicos distintos, possibilitando
que transmitamos energia de

norte a sul. No momento que esse
sistema for fatiado e privatizado,
perderemos essa característica que
é única no mundo inteiro. É um
atentado à nossa soberania, à nossa
sobrevivência. É por isso que a
Eletrobras precisa ficar nas mãos do
Estado, bem como o planejamento
nacional do setor”, defendeu Pedro.
O posicionamento do Clube de
Engenharia pode ser lido em http://
bit.ly/posicionamento_seb

Falácia financeira
O plano do governo de privatizar –
entre outros bens públicos – o setor
elétrico tem como base argumentos
que não se sustentam como
realistas. Um deles, o que encontra
eco em parte da sociedade civil –
desinformada ou mal informada
pela mídia de massa –, é a suposta
ineficiência financeira. Luiz
Pinguelli questiona essa ideia. “No
critério usual a eficiência é medida
não pelo que serve ao público em
geral, mas sim pelo que serve aos
acionistas, com o pagamento de
dividendos”, criticou ele.
A experiência internacional
aponta para o inverso da crença de
que estatais representam apenas
prejuízos financeiros. “França e

Canadá possuem grandes empresas
públicas do setor elétrico. Mesmo
nos Estados Unidos, que costuma
ser visto como um país dominado
pelo mercado privado, tem usinas
hidrelétricas estatais e jamais houve
transferência de propriedade pública
para o setor privado. Nunca se
privatizou coisa alguma nos EUA,
entre outras coisas porque o sistema
jurídico coloca obstáculos a isso”,
ressaltou o professor Pinguelli.
Os números do Dieese, trazidos
por Gustavo Teixeira, mostraram
que a reforma permitirá que os
custos da energia elétrica variem
no curto prazo. Ele lembrou que o
impacto na economia é grande, uma
vez que o preço da energia elétrica
é importante para a definição do
índice de inflação geral, podendo
impactar negativamente a política
monetária e na decisão dos
investimentos produtivos. “Com o
processo de descotização (usinas
pagas que tiveram a concessão
prorrogada com tarifas reduzidas)
já têm programado aumento de
20% nas tarifas. Isso tem dificultado
muito o acesso da população ao
serviço de fornecimento de energia
elétrica”, destacou Teixeira.
O deputado Glauber Braga
defendeu que, diante do cenário
atual, é preciso fortalecer a
sociedade em torno do debate sobre
soberania nacional e a importância
do caráter social da energia elétrica.
“Articulações são fundamentais
para que haja um processo de
conscientização permanente. O
governo não está aberto ao diálogo”,
criticou o deputado.
Leia mais: http://bit.ly/sistemaeletrico
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Fim de política estratégica para o desenvolvimento?
Em momento de profunda recessão econômica, atendendo a pressões de petroleiras estrangeiras, governo opta por derrubar a política de
conteúdo local na cadeia produtiva do petróleo, gerando mais desemprego e desequilíbrio na balança comercial brasileira
Uma das políticas instituídas para
alimentar o desenvolvimento de
toda a cadeia industrial ligada ao
setor do óleo e gás, o conteúdo local
sempre foi considerado estratégico
para a Petrobras, a Agência
Nacional do Petróleo (ANP) e para
governos anteriores. Através do
conteúdo local empresas brasileiras
não só tinham a demanda necessária
para crescer e desenvolver novas
tecnologias, como também não
disputavam em concorrência desleal,
sem proteções, com fornecedores
estrangeiros.
Se por um lado a ferramenta para
assegurar mais um papel para o
Pré-sal brasileiro, o de indutor
de desenvolvimento da indústria
nacional, sempre foi vista como
necessária para a consolidação de
uma indústria sustentável e voltada
para os interesses da nação, por
outro, a exigência de contratar o
Brasil não agradava às empresas
estrangeiras. Alegando ser a
exigência de conteúdo local um dos
entraves para a licitação dos campos
do Pré-sal, o governo Temer vem
reduzindo os índices exigidos às
concessionárias e flexibilizando o
seu uso a ponto de já não ser um
quesito relevante nas licitações.
Caminha, invariavelmente, a
passos largos para o seu total
desaparecimento.

Na contramão da história
No resto do mundo, o caminho é
inverso ao do governo brasileiro.
Na Arábia Saudita, o índice
de conteúdo local é de 70%. A
Inglaterra restringe a importação
e a China, além de restringir as

e Social (AFBNDES), que
compuseram a mesa.

Uma faceta do desmonte

Conteúdo local é estratégia para desenvolvimento da indústria nacional, afirmaram os presentes

importações, trabalha com barreiras
não tarifárias. Nos EUA, indústrias
estratégicas são priorizadas e as
compras governamentais induzem
o desenvolvimento. Não bastassem
os exemplos internacionais, um
estudo simples comparando o
que acontecia no setor quando os
leilões não foram tão bem sucedidos
quanto o esperado pode provar que o
Governo aponta um vilão sem bases:
o conteúdo local como obstáculo
para os leilões não é fato, e quem diz
isso é Renato Corona, representante
da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).
Segundo ele, os números mostram
que o que atrapalhou de fato os
leilões foi o momento em que foram
feitos. “Quando o preço do petróleo
era alto, havia exigência de alta
porcentagem de conteúdo local. Mais
tarde, em 2014, quando a produção
cai, acontece em momento de forte
queda no preço do barril do petróleo,
da Lava Jato e de consecutivas
revisões nos Planos de Negócios
da Petrobras, entre outros fatores”,
destacou o representante da Fiesp.

Para tratar do assunto com a
sociedade e escutar os atores
envolvidos, a Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado Federal autorizou a
realização de audiência pública
no Clube de Engenharia, dia
22 de setembro. Requerido pelo
senador Lindbergh Farias (PTRJ), o seminário “Conteúdo
Local – Cadeia de Petróleo e Gás”
reuniu especialistas, acadêmicos,
sindicalistas e contou com
apresentações e intervenções
de Pedro Celestino, presidente
do Clube de Engenharia; Davi
Kufper, professor do Instituto de
Economia da UFRJ; Luís Miguel
Falcão, coordenador-geral da
Secretaria de Desenvolvimento
e Competitividade Industrial do
Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços; José Veloso,
presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq) e
Bruno Araújo, da Associação de
Funcionários do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico

A gradual queda e descarte da
exigência do conteúdo local
acontece em momento crítico
para o setor e para o país. A
Petrobras, que vem sofrendo ataques
consecutivos com a venda de
ativos e dissolução daquele que por
décadas foi o mais importante grupo
empresarial do país e âncora de seu
desenvolvimento é, mais uma vez,
atingida. Na abertura da audiência,
após traçar percurso histórico
da Petrobras, Pedro Celestino
evidenciou o resultado direto das
novas políticas do governo. “Ao
longo de sua história, a Petrobras
criou uma cadeia produtiva de mais
de cinco mil empresas, empregando
centenas de milhares de
profissionais de todos os ramos (...)
Com a venda de nossas refinarias,
dependeremos da importação de
derivados e petroquímicos e é assim
que se destrói a economia do país.
O Clube defende que a política de
conteúdo local seja restabelecida,
porque foi destruída por esse
governo que não se contenta em
destruí-la para o futuro, mas quer
rever contratos, já no presente,
em benefício das petroleiras
estrangeiras. Caberá aos brasileiros
apenas aqueles serviços que não
podem ser importados: alimentação,
limpeza e segurança. É isso que a
política de abandono do conteúdo
local levará caso seja implementada
à nossa população. Significará o
desemprego massivo de profissionais
qualificados“, denunciou Pedro.
Leia mais: http://bit.ly/conteudo_local
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Clube de Engenharia reúne sociedade em defesa da soberania nacional
Ao ato público de lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional compareceram cerca de 600 pessoas,
representando Senado e Câmara dos Deputados, empresários, academia, movimentos sociais, organizações sindicais, associações de classe
e inúmeros segmentos da sociedade unidos contra uma acelerada agenda privatista que ameaça o futuro do Brasil.

Nas duas fotos à esquerda, participação massiva da sociedade no lançamento da Frente Parlamentar. No centro, à mesa de debates, o secretário-geral da Frente, deputado federal Patrus Ananias, o presidente do
Clube de Engenheria, Pedro Celestino, e o presidente da Frente, senador Roberto Requião. À direita, o diplomata e ex-ministro Celso Amorim, ovacionado pelo público.

Com lotação máxima dos dois
andares do grande auditório do
Clube de Engenharia, a bandeira
do Brasil foi hasteada para que
um plenário emocionado com a
força do encontro entoasse o Hino
Nacional. Como já fez tantas vezes
em momentos críticos para o país,
como na campanha do “Petróleo
é Nosso”, o Clube assumiu seu
papel de protagonismo em defesa
dos interesses nacionais e recebeu,
em 2 de outubro, um público
participativo e atento às palavras de
preocupação, desesperança e estímulo
à capacidade de reação que marcaram
o lançamento da Frente Parlamentar
Mista em defesa da Soberania
Nacional no Rio de Janeiro.
O lançamento da frente no Rio
marcou, também, a difusão do
Manifesto em Defesa da Soberania
Nacional. Endossado pelo Clube,
o documento publicado no quadro
da página seguinte desdobra a
soberania, citada no artigo 1º da
Constituição Cidadã de 1988,
em eixos práticos para que a
sociedade possa se organizar para
promover o desenvolvimento
de todo o povo brasileiro, de
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forma justa e democrática, não se
limitando a políticas ocasionais que
comprometam e que dificultem a
autodeterminação do Brasil e sua
capacidade de resistir a tentativas de
influência externa.

Amplo encontro de
lideranças nacionais
Representando seus pares – 18
senadores e 201 deputados – que
compõem a Frente, deputados
e senadores de diversos partidos
lideraram durante uma hora e meia
o ato público: Além do presidente
da Frente Parlamentar, senador
Roberto Requião (PMDB/PR) e do
secretário-geral Patrus Ananias (PT/
MG), formaram a mesa o presidente
do Clube de Engenharia, Pedro
Celestino, os senadores Lindbergh
Farias (PT/RJ) e Gleisi Hoffmann
(PT/PR) e os deputados Glauber
Braga (PSOL/RJ), Jandira Feghali
(PCdoB/RJ), Wadih Damous (PT/
RJ), Benedita da Silva (PT/RJ) e
Celso Pansera (PMDB/RJ).
Dispostos a propagar informações
e agregar esforços na luta pela
soberania também ocuparam a mesa

do evento, ao lado do presidente
Pedro Celestino, nomes da política
e da história recente do Brasil.
Entre eles, o diplomata e exministro da Defesa e das Relações
Exteriores Celso Amorim; o exsenador e conselheiro do Clube
de Engenharia Roberto Saturnino
Braga; o deputado Chico Alencar
(PSOL/RJ); o professor e diretor de
Relações Institucionais da COPPE/
UFRJ Luiz Pinguelli Rosa; o
cientista político e ex-ministro
Roberto Amaral; o cineasta Luiz
Carlos Barreto.

Metalúrgicos do Rio de Janeiro,
Sindicato dos Engenheiros no
Estado do Rio de Janeiro (SengeRJ), Sindipetro Norte Fluminense,
Sindicato dos Médicos do Rio de
Janeiro (SindMed-RJ) e Sindicato
dos Bancários. Os movimentos
sociais foram representados, entre
outros, pela Frente Brasil Popular,
movimento Auditoria Cidadã
da Dívida, União Estadual dos
Estudantes do Rio de Janeiro
(UEE-RJ), Frente Povo Sem Medo
e Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB).

Vale registrar, ainda, a presença
de representantes da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), da Federação
Interestadual de Sindicatos
de Engenheiros (Fisenge),
Federação Única dos Petroleiros
(FUP), Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do
Rio de Janeiro (CREA-RJ),
Associação de Funcionários
do BNDES (AFBNDES) e a
Associação Brasileira das Indústrias
de Química Fina (Abifina). Do
movimento sindical, entre outors,
participaram o Sindicato dos

Vozes se levantam pela
mobilização
“O Clube de Engenharia tem a
honra de receber em seu auditório
principal a nata do parlamento
brasileiro. Os corajosos que ousam
enfrentar o processo de desmonte
de conquistas que já datam de oito
décadas, nos campos econômico,
político e social. Um retrocesso
jamais visto em nossa história
que, para ser estancado, exigirá a
mobilização de toda a sociedade,
independentemente de crenças,
partidos políticos ou classes
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sociais. É uma luta que há de unir
a sociedade brasileira porque é a
luta da sobrevivência do nosso país
como nação independente. A hora
é essa, de todos os que aqui vieram,
saírem daqui para mobilizar, unir
e organizar a nossa sociedade para
enfrentar o desmonte. Esse é o
nosso desafio. Contem com o Clube
de Engenharia como trincheira da
defesa da nossa sociedade, da nossa
democracia, da nossa soberania”.
Pedro Celestino
Presidente do Clube de Engenharia
“Essa frente é antiga. Essa
organização mista parlamentar é
apenas um capítulo. Ela não foi
lançada pelos parlamentares. (...)

O Brasil, nos anos 1980, produzia
mais que a Malásia, a Tailândia, a
Coreia do Sul e a China. Hoje, não
chegamos a produzir 15% do que
eles produzem; nos subordinamos
a uma proposta ideológica e
geopolítica e não teremos um
país soberano sem uma proposta
brasileira de desenvolvimento. O
Brasil é grande demais para não ter
projeto e ficar atrelado a projetos de
outros países. O Capital Financeiro
se suporta em um tripé. O primeiro
deles é a precarização do comando
do Estado, que em determinado
momento se transforma em um
Estado policial, apenas. O segundo
ponto é o Capital Financeiro
prevalecendo no processo eleitoral.

Os parlamentos passam a defender
os interesses de seus financiadores.
O terceiro ponto, fundamental, é a
precarização do trabalho, o fim dos
direitos trabalhistas conquistados e
por todo o processo civilizatório do
ocidente em uma semiescravização
terrível. E tudo isso está em curso
no Brasil. Essa frente pretende abrir
espaço para um projeto nacional
para fazer uma revolução na
economia.
Roberto Requião, Senador
(PMDB/PR) Presidente da Frente
Parlamentar Mista em Defesa da
Soberania

direitos e conquistas sociais, que se
manifesta na chamada Emenda do
Teto, que desconstitui as conquistas
e os direitos sociais que tivemos
nos últimos anos com base na
Constituição Cidadã. Junto a ela,
a Reforma Trabalhista, que é o fim
do direito do trabalho no Brasil por
sua desvinculação do ordenamento
jurídico. O desmonte dos direitos
sociais e da soberania nacional.
Deputado Federal Patrus Ananias
(PT/MG), Secretário da Frente
Parlamentar
Leia mais: bit.ly/frentesoberania

“Nós estamos vivendo hoje no Brasil
duas operações de desmonte. A de

Diretrizes básicas da frente
A Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Soberania Nacional,
nascida no Congresso Nacional,
reúne Senadores e Deputados
de diversos Partidos e tem
como presidente o Senador
Roberto Requião (PMDB/
PR) e como secretário geral o
Deputado Patrus Ananias (PT/
MG). Marco fundador de sua
existência e rumo definido de
sua atuação é o Manifesto pela
Soberania Nacional, cuja íntegra
é a seguinte:
1. O fundamento da democracia
brasileira é a soberania, inscrito
solenemente no Artigo 1° da
Constituição.
2. Este mesmo Artigo Primeiro
estabelece solenemente que
todo Poder emana do povo,
que o exerce por meio de
representantes eleitos, ou
diretamente.
3. A soberania é o direito
inalienável e a capacidade
da sociedade brasileira de se

organizar de acordo com sua
história e características sociais
para promover o desenvolvimento
de todo o seu povo, de forma justa,
próspera, democrática e fraterna.

a ação de Estados mais poderosos
para que reduzam sua soberania,
enquanto esses Estados defendem
e preservam com todo o empenho
sua própria soberania.

4. Esta soberania não pode ser
limitada por políticas ocasionais
que a comprometam e que
dificultem a autodeterminação do
Brasil e sua capacidade de resistir a
tentativas de interferência externa.

8. Os eixos principais de ação da
Frente Parlamentar serão a defesa:

5. A renúncia a certos direitos
invioláveis, tais como o direito
de organizar seu Estado e sua
sociedade de forma a promover o
desenvolvimento é inadmissível.
6. Assim, cabe ao Congresso
Nacional, integrado por
representantes eleitos pelo povo
brasileiro, garantir a soberania, o
desenvolvimento e a independência
nacional.
7. A organização de uma Frente
Parlamentar de Defesa da
Soberania se justifica na medida
que Estados subdesenvolvidos
como o nosso enfrentam sempre

. da exploração eficiente dos
recursos naturais, entre eles o
petróleo, para a promoção do
desenvolvimento;
. da construção de uma
infraestrutura capaz de
promover o desenvolvimento;
. da contribuição da agricultura
para a alimentação do povo e as
exportações;
. do capital produtivo nacional
e de um sistema de crédito
que tenha como objetivo seu
fortalecimento;
. do emprego e do salário do
trabalhador brasileiro;
. de um sistema tributário mais
justo;

. de Forças Armadas capazes de
defender nossa soberania;
. de uma política externa
independente.
O Clube de Engenharia endossa
o MANIFESTO e conclama
outras organizações da sociedade
civil a se engajarem nessa luta
participando do evento a realizarse no próximo dia 02/10, às 14h
no auditório do 25º andar do
nosso edifício sede situado à Av.
Rio Branco, 124 – Centro – Rio
de Janeiro.
As entidades empresariais e dos
trabalhadores da agricultura,
da indústria e do comércio;
as instituições acadêmicas e
de profissionais liberais; as
organizações da cidadania ativa,
das cidades e do campo, os jovens
e os mais experientes – enfim
toda a população brasileira –
precisa se mobilizar em defesa da
democracia e do desenvolvimento
econômico soberano, sustentável
e socialmente inclusivo do Brasil.
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Uma proposta política para a mobilidade na cidade do Rio
Documento elaborado pelo Clube de Engenharia apresenta 45 propostas de políticas públicas

O deslocamento urbano é tema
importante para o Clube de Engenharia e sempre esteve entre os
temas prioritários em debates sobre
a cidade e o país. Essencial para
o desenvolvimento social e econômico, o setor tem um histórico
caótico de pouco diálogo com a
sociedade civil no Rio de Janeiro,
uma das maiores cidades do país.

Com uma nova gestão na prefeitura
da cidade, que conta inclusive com
o engenheiro Fernando MacDowell,
especialista em mobilidade urbana, como vice-prefeito, o Clube de
Engenharia se propôs a colaborar
com a questão, apresentando uma
proposta a ser encaminhada para os
gestores públicos. Com relatoria da
conselheira Fátima Sobral Fer-

nandes, a colaboração de Chequer
Jabour Chequer, Fernando Tourinho, Flavio Martin, Hostilio Ratton,
Luiz Flavio Autran, Marcio Queiroz e Miguel Bahury, a proposta foi
aprovada na reunião do Conselho
Diretor do dia 12 de junho. Buscando um planejamento duradouro,
que não desapareça em trocas de
gestões, o documento apresenta 45

objetivos que devem ser perseguidos em políticas públicas no que
diz respeito à gestão, à demanda, à
circulação de pessoas e cargas, bem
como a modais específicos como
o metrô, barcas e vans. A proposta
está disponível, na íntegra, no portal
do Clube de Engenharia e pode ser
baixado no link:
http://bit.ly/proposta_mobilidade

Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente

Evento aprovado por unanimidade pelo Conselho Diretor discutirá metas em políticas ambientais
Em 1984, antes mesmo dos debates
sobre o meio ambiente ganharem a
notoriedade e a relevância que têm
desde a Conferência Rio 92, o Clube de Engenharia deu início a um
projeto que segue vivo até hoje: o
Congresso Brasileiro de Defesa do
Meio Ambiente (CBDMA). Foram

11 edições reunindo especialistas
nacionais e internacionais, estudantes e profissionais. Na sessão do dia
10 de julho, o Conselho Diretor do
Clube de Engenharia deu início
a mais uma página dessa história:
apresentada pelo conselheiro José
Carlos Lacerda Freire, a proposta

Faça seu evento ou alugue espaços
para aulas, treinamentos e reuniões
no melhor ponto do centro
do Rio de Janeiro

Clube de Engenharia
Av. Rio Branco, 124 - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2178-9220 / 2178-9200
www.clubedeengenharia.org.br
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de realização do XII CBDMA foi
aprovada por unanimidade pelo
Conselho. Entre os temas propostos
estão a busca pelas metas definidas
pelo Governo Federal e assumidas
como compromisso internacional
durante a Rio + 20, em 2012, a
redução da poluição, o desmatamen-

to no país e o desastre ocasionado
pelo rompimento das barragens
da Samarco em Minas Gerais. O
evento deverá acontecer até maio de
2018 e as comissões de coordenação coordenadora e técnica já estão
sendo criadas.
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225 anos de Engenharia Civil e os desafios para o futuro

O marco não foi esquecido pelo Clube de Engenharia e a comemoração aconteceu no Almoço de Confraternização,
em 28 de setembro.
Na mesa de convidados, além de
Pedro Celestino, presidente do
Clube de Engenharia e Sebastião
Soares, vice-presidente, participaram
da homenagem: João Carlos dos
Santos Basílio, diretor da Escola
Politécnica da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ); Helói
Moreira, ex-presidente do Clube
e atual presidente da Associação
dos Antigos Alunos da Politécnica
(A3P); Haroldo Mattos de Lemos,
presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado
do Rio de Janeiro (Seaerj); Elson
Antonio do Nascimento, assessor
do Diretor da Escola de Engenharia
da Universidade Federal Fluminense (UFF), representando o diretor
Fabio Barboza; e Paulo Metri,
presidente do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio de
Janeiro (CREA-RJ).

Smart city e indústria
4.0 são alguns dos
desafios para o futuro
O presidente do Clube de Engenharia, em seu discurso, comentou
as conquistas do Brasil em 225 anos
de Engenharia Civil, sem esquecer,
no entanto, do grave momento da
engenharia brasileira: “É motivo de
alegria comemorarmos essa data que
marca o início da nossa atividade
técnica, profissional, que possibilitou
ao longo desse 225 anos a conquista
do nosso território e particularmente nos últimos 60 anos a integração
do nosso território. (...) Vivemos,
entretanto, um momento especial-

“Somos hoje referência internacional” afirmou João Carlos dos Santos Basílio, diretor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) .

mente delicado. Porque a nossa
engenharia, essa engenharia que foi
a principal responsável pelo nosso
desenvolvimento, está hoje ameaçada, como está ameaçada a nossa economia, submetida a um processo de
desmonte sistemático de tudo que se
fez em termos econômicos e sociais
nesse país nos últimos 80 anos. Nós
não podemos nos conformar com
o desmonte dessas conquistas. Por
isso, eu conclamo os aqui presentes a
se engajarem nas lutas que o Clube
de Engenharia hoje desenvolve, em
defesa da nossa economia, da nossa
soberania, da nossa democracia”.

Escola Politécnica tem uma inserção
internacional fantástica”. O acadêmico focou nos desafios do futuro:
“Existem hoje conceitos novos como
Smart Grid, smart city, intelligence
buildings, indústria 4.0, sistemas
ciberfísicos, ataques cibernéticos,
Internet das Coisas, que a nossa escola tem que ficar à frente. E está se
preparando para ficar à frente disso.
E para que não fiquemos a reboque
do desenvolvimento internacional.
Temos hoje condições e estamos
cada vez mais nos fortalecendo para
sermos a liderança em todos esses
pontos”.

Sócios aniversariantes:
Affonso Paulo Gilano de
Mello, Ana Paula Guimarães
de Farias, Angelo Rafael
Greco, Antonio Carlos, Elinei Winston Silva, Moyses
Wainberg, Nelson Portugal,
além da funcionária Antonia
Lopes. Na ocasião, o Clube
também comemorou o Dia
da Secretária (foto abaixo) e
homenageou as funcionárias
Juliana Clemente, Antonia
Lopes, Stella Amaral, Denise
Dumar, Margareth Vigneron, Denise Ramos, e Lenice
Azevedo.

O almoço mensal de confraternização é um evento
promovido pela Diretoria de
Atividades Sociais do Clube
de Engenharia.

O diretor da Politécnica, João Carlos dos Santos Basílio, reconheceu
o papel da Escola na engenharia
brasileira e suas conquistas: “Hoje
estamos na liderança de diversos setores, inclusive somos hoje referência internacional, como por exemplo
nas áreas de levitação magnética e
automação. E nesse sentido hoje a
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Região Metropolitana: especialistas debatem
desafios e perspectivas
Há pelo menos 20 anos tenta-se
implementar a gestão compartilhada
da Região Metropolitana, considerando as questões que envolvem os
21 municípios, como transporte e
saneamento. Para debater as ferramentas e instituições com esse objetivo, o Clube de Engenharia sediou,
em 19 de setembro, o evento “Retomada do planejamento metropolitano no Rio de Janeiro: possibilidades
e limitações”. O debate contou com
a participação dos arquitetos Kelson
Senra, membro da Coordenação
Técnica do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano Integrado
da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro e Sydnei Menezes como

Da esquerda para a direita: Kelson Senra, Luiz Edmundo Horta, a conselheira Katia Farah, Sidney
Menezes e Paulo Saad.

expositores. Na coordenação, o
engenheiro e conselheiro do Clube
Luiz Edmundo Horta Barbosa, e,
como debatedor, o arquiteto e urba-

Acidente em Porto de Santana,
no Amapá, gera debate
O desabamento de um píer flutuante em Porto de Santana, no Amapá, em 2013, ainda gera polêmica.
Geólogos, engenheiros e outros
especialistas discutem as causas do
acidente e como evitar que aconteça
fato parecido em outros portos de
geologia semelhante. “Estabilidade
de solos moles e o acidente do Porto
de Santana no Amapá” foi palestra
no Clube de Engenharia em 20 de
setembro, com o engenheiro civil
e professor da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Marcus Pacheco. A promoção foi
da Diretoria de Atividades Técnicas
(DAT), Divisão Técnica de Geotecnia (DTG) e da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS-Rio),
com apoio da Divisão Técnica de
Construção (DCO). Para Marchus
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Pacheco, o desabamento que levou
30 mil m³ de solo para o interior do
Rio Amazonas, além de 20 mil toneladas de minério, tem suas causas
relacionadas à composição da argila
do porto, de deposição fluvial e de
pH ácido. Estas são características
que foram questionadas, em debate,
por outros profissionais presentes,
como o professor Alberto Sayão, da
Pontifícia Universidade Católica
(PUC-Rio). Outra discordância está
em relação ao lado do talude onde
começou o desabamento: segundo
Pacheco, originou-se no lado leste,
mas a afirmação foi contestada pelo
professor Willy Lacerda. Saiba mais
sobre a palestra e assista o vídeo
na íntegra no Portal do Clube de
Engenharia:
bit.ly/portodesantana

nista Paulo Saad. Alguns dos pontos
abordados foram as potencialidades
e limitações de órgãos como a Câmara Metropolitana e instrumentos

como o Plano Estratégico em desenvolvimento pela Câmara, assim
como a necessidade de colaboração
dos prefeitos e vereadores nesse
processo. O debate foi promovido
pela Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) e pela Divisão Técnica
de Engenharia Econômica (DEC),
chefiada pela conselheira Katia
Farah, com o apoio da Divisão Técnica de Urbanismo e Planejamento
Regional (DUR) e da Associação
Brasileira de Engenheiras e Arquitetas (ABEA) Nacional e Núcleo
Rio de Janeiro. Saiba mais no Portal
do Clube de Engenharia:
bit.ly/regmetropolitana

Recursos minerais: Rio de Janeiro
conta com novo mapa geológico
Geólogos, estudantes, pesquisadores
e outros interessados nos recursos
minerais contam com uma nova
ferramenta: o Mapa Geológico e
de Recursos Minerais, do estado
do Rio de Janeiro, de 2016,
lançado recentemente. Segundo
Miguel Tupinambá, geólogo e
Professor Associado da Faculdade
de Geologia da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), responsável pelo projeto,
o documento se apresenta como
uma oportunidade de encontrar
bens minerais no estado, sejam
metais ou minerais industriais. No
evento “Mapa geológico do estado
do Rio de Janeiro - a evolução do
conhecimento de geologia do Rio
de Janeiro através dos serviços
geológicos e universidades”,
realizado em 12 de setembro no

Clube de Engenharia, o palestrante
traçou o histórico da produção
de mapas geológicos do Rio de
Janeiro, desde 1957, comentando
os impactos de novas técnicas
e tecnologias. Destacou, ainda,
a parceria de sucesso que gerou
o mapa de 2016, uma união da
Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM) com a UERJ. O
evento foi promovido pela Diretoria
de Atividades Técnicas (DAT),
Divisão Técnica de Recursos
Minerais (DRM) e Departamento
de Recursos Minerais do Rio de
Janeiro (DRM-RJ), com apoio da
Sociedade Brasileira de Geologia
(SGB Núcleo RJ/ES). Leia a
matéria completa aqui:
bit.ly/mapasgeologicos

OUTUBRO DE 2017

Geotecnia: interação solo-estrutura

Alberto Ortigão comentou os avanços da
tecnologia em interação solo-estrutura.

A prevenção de acidentes na
engenharia civil, inclusive em
terrenos no solo ou estruturas
offshore, passa pela atividade da

geotecnia. Para tratar do avanço das
técnicas e tecnologias, o engenheiro
civil Alberto Ortigão realizou a
palestra “Interação solo-estrutura
- a interligação entre estrutura,
fundação e o terreno”, no Clube de
Engenharia, em 27 de setembro.
Segundo o engenheiro, que já conta
com 40 anos de experiência no
tema, a previsão de comportamento
do solo e das estruturas antes das
obras tem sido aprimorada, desde
os anos 1980, com programas

Segurança em ralos de piscina
Os ralos de piscina, importantes na
circulação da água, podem se tornar
perigosos ao sugarem cabelo e partes
do corpo. A palestra “Normas para
segurança de piscinas”, realizada
no Clube de Engenharia em 25
de setembro, se propôs a discutir
a questão. Flávio Coutinho,
engenheiro mecânico, apresentou
estratégias para evitar os acidentes,
como botão de pânico e sistema
anti-vácuo. Já Antônio Ricardo
Cordeiro, assistente técnico da
Associação Brasileira de Normas
e Técnicas (ABNT), apresentou a
NBR 10339:1988, em trâmite na
entidade, que propõe requisitos para
construção, instalação e segurança
dos dispositivos.

A palestra foi moderada por Jorge
Rios, chefe da Divisão Técnica
e Recursos Naturais Renováveis
(DRNR), que promoveu o evento
junto da Diretoria de Atividades
Técnicas (DAT), Divisão Técnica
de Construção (DCO) e Divisão
Técnica de Engenharia de
Segurança. Contou com apoio da
ABNT, Associação Brasileira de
Profissionais Especializados na
França (ABPEF) e Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental (ABES). Leia a matéria
completa no link:
http://bit.ly/piscinas_segurança

de computador. Mesmo assim, é
importante ter o conhecimento
prévio de geotecnia e do próprio
local para que o software funcione
corretamente: “Hoje não temos
problema de geometria, porque
o software resolve. O problema é
a seleção dos parâmetros. Se um
parâmetro errado for selecionado, o
resultado virá todo errado também”,
alertou. Apesar dos benefícios
da tecnologia, Ortigão afirmou
como fundamental a realização

dos ensaios no local para extração
de parâmetros necessários para os
estudos. O evento foi realizado pelo
Instituto Brasileiro do Concreto
(Ibracon), com apoio da Associação
Brasileira de Engenharia e
Consultoria Estrutural (ABECE) e
do Clube de Engenharia, promovido
por sua Diretoria de Atividades
Técnicas (DAT) e Divisão Técnica
de Estruturas (DES). Saiba mais
no Portal do Clube de Engenharia:
http://bit.ly/tecnologias-geotecnia

Acidente em barragem nos EUA

Acidente na barragem de Oroville,
nos Estados Unidos, em fevereiro
deste ano, levou as autoridades
locais a deslocarem 200 mil
moradores. Mas, para o engenheiro
Geraldo Magela, não havia risco de
rompimento. O assunto foi tema da
palestra “Acidentes com barragens:
O Incidente de Oroville”, realizada
em 28 de setembro, no Clube de
Engenharia, com a participação do
conselheiro e professor do CEFETRJ Jorge Rios. Magela explicou
que a cavitação, motivo do acidente
no vertedouro de emergência em
Oroville, causa erosão pelo impacto
da água numa superfície irregular de
concreto, que não resiste à pressão.
Não havia risco de rompimento

em virtude da geografia ao redor
e porque a vazão (2000m³/s) era
muito menor que a capacidade do
vertedouro (17.000m³/s). A palestra
foi promovida pela Diretoria de
Atividades Técnicas e Divisão
Técnica de Recursos Naturais
Renováveis, com apoio das divisões
técnicas de Construção, Segurança,
Engenharia do Ambiente, Recursos
Hídricos e Saneamento , além do
Comitê Brasileiro de Barragens/
Núcleo Rio de Janeiro (CBDBNRRJ), e associações brasileiras
de Profissionais Especializados na
França (ABPEF) e Engenharia
Sanitária e Ambiental (ABES). Leia
a matéria completa no link:
http://bit.ly/acidente-oroville

DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: Artur Obino Neto; Carlos Antonio Rodrigues Ferreira; João Fernando Guimarães Tourinho; Márcio Patusco Lana Lobo
DIVISÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCTEC): Chefe: Ricardo Khichfy; Subchefe: Clovis Augusto Nery | CONSTRUÇÃO (DCO): Chefe: Luiz Carneiro de Oliveira; Subchefe: Manoel Lapa e Silva | ELETRÔNICA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DETI): Chefe: Jorge Eduardo da Silva Tavares; Subchefe: Marcio Patusco Lana Lobo | ENERGIA (DEN): Chefe: Mariano de Oliveira Moreira; Subchefe: Marco Aurelio
Lemos Latgè | ENGENHARIA DE SEGURANÇA (DSG): Chefe: Estellito Rangel Junior; Subchefe: Aloisio Celso de Araujo | ENGENHARIA DO AMBIENTE (DEA): Chefe: Paulo Murat de Sousa; Subchefe:
Anibal Pereira de Azevedo | ENGENHARIA ECONÔMICA (DEC): Chefe: Katia Maria Farah Arruda; Subchefe: Francisco Antonio Viana de Carvalho | ENGENHARIA INDUSTRIAL (DEI): Chefe: Nilo
Ruy Correa; Subchefe: Newton Tadachi Takashina | ENGENHARIA QUÍMICA (DTEQ): Chefe: Maria Alice Ibañez Duarte; Subchefe: Simon Rosental | ESTRUTURAS (DES): Chefe: Antero Jorge Parahyba;
Subchefe: Roberto Possollo Jerman | EXERCÍCIO PROFISSIONAL (DEP): Chefe: Jorge Luiz Bitencourt da Rocha; Subchefe: Fatima Sobral Fernandes | FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO (DFE): Chefe:
Fernando Jose Correa Lima Filho; Subchefe: Mathusalecio Padilha | GEOTECNIA (DTG): Chefe: Manuel de Almeida Martins; Subchefe: Ian Schumann Marques Martins | MANUTENÇÃO (DMA): Chefe:
Ivanildo da Silva; Subchefe: Itamar Marques da Silva Junior | PETRÓLEO E GÁS (DPG): Chefe: Paulo Cesar Smith Metri: Subchefe: Fernando Leite Siqueira | RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
(DRHS): Chefe: Ibá dos Santos Silva; Subchefe: José Stelberto Porto Soares | RECURSOS MINERAIS (DRM): Chefe: Ana Maria Netto; Subchefe: Pedro Henrique Vieira Garcia | RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS (DRNR): Chefe: Jorge Luiz Paes Rios; Subchefe: Gerson Luiz Soriano Lerner | TRANSPORTE E LOGÍSTICA (DTRL): Chefe: Uiara Martins de Carvalho; Subchefe: Fernando Luiz Cumplido
Mac Dowell | URBANISMO E PLANEJAMENTO REGIONAL (DUR): Chefe: Duaia Vargas da Silveira; Subchefe: Affonso Augusto Canedo Netto

11

www.clubedeengenharia.org.br
MERCADO

Engenharia é uma das áreas mais atingidas pela crise
Um drama que atinge universidades,
profissionais e também empresários
com histórias de décadas à frente
de companhias bem sucedidas no
mercado e que hoje não conseguem
vislumbrar luz no fim do túnel.
Francis Bogossian, ex-presidente
do Clube de Engenharia e
presidente da Academia Nacional
de Engenharia (ANE), desabafa:
“É triste demais ter que demitir
funcionários eficientes, competentes,
honestos por falta de opção. Vejo ir
embora pessoas que foram alunos,
que trabalham conosco há muitos
anos. Não é fácil”. Presidente do
Conselho Consultivo da Associação
de Empresas de Engenharia do
Rio de Janeiro (AEERJ), Francis
vive na pele a crise e seus reflexos
no mercado, tanto na direção da
empresa Geomecânica quanto no
trabalho associativo. “A situação é
péssima. Enquanto os empregos
desaparecem e as empresas são
paralisadas, a AEERJ enfrenta o
desligamento de suas associadas”
lamenta.
Segundo Francis, o ramo da
construção pesada, na área de
infraestrutura e montagem, perdeu
37,2% de seus postos de trabalho no
Brasil. “No Rio de Janeiro, o cenário
é ainda pior; cerca de 51,6% dos
postos de trabalho desapareceram.
Não vejo expectativas de saída se
desenhando no horizonte para essa
crise que só esse ano já fez fechar as
portas de 8.151 empresas”, concluiu
desesperançoso.

PAC – divulgação\dezembro de 2012

À medida que a crise se agrava, o mercado segue cada vez mais sufocado. Situação dos profissionais no país é dramática

“Empreendimento que consumiu grande volume de recursos, o Comperj está paralisado. Milhares de
trabalhadores foram demitidos.

Segundo dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados
do Ministério do Trabalho e
Emprego (Caged/TEM), elaborados
pelo Departamento Intersindical
de Geografia Estatística (Dieese),
até outubro de 2016, foram
demitidos 39.069 engenheiros e
24.253 foram admitidos. No ano
anterior, 2015, 54.731 engenheiros
foram desligados, contra 35.890
admitidos. Ainda segundo o Dieese,
o impacto da crise econômica no
mercado como um todo foi forte e
acelerou o processo de extinção de
postos de trabalho. De uma taxa
de 6% a 7% de desemprego aberto
– aquele em que os indivíduos
não trabalham, mas procuram ser
recolocados no mercado –, o país
chegou a 12% em apenas dois
anos. Os cálculos são que cerca de
cinco milhões de pessoas estejam
desempregadas. Se os números
levarem em conta aqueles que
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sobrevivem com empregos informais
e “bicos”, as estatísticas apontam
de 18 a 20 milhões de brasileiros
desempregados. Murilo Pinheiro,
presidente licenciado da Federação
Nacional dos Engenheiros, registra
que para cada profissional do setor
sem emprego existem pelo menos
outras 30 pessoas inativas – o que
equivale a 1,5 milhão de pessoas. E
levantamento do jornal O Estado
de São Paulo, informa que mais de 5
mil obras foram paralisadas em todo
o país, totalizando um investimento
de mais de R$ 15 bilhões. O setor
da construção civil é um exemplo
do que é realidade hoje: em todo o
Brasil foram perdidos 32,5% dos
postos de trabalho na área. Eram
325 mil carteiras assinadas em
junho deste ano. Hoje, são 189 mil.
Com suas peculiaridades e seu papel
estratégico no desenvolvimento
nacional é consenso que a engenharia
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vive a mais séria crise da sua
história. Empresas de capacidade
reconhecida dentro e fora do país
estão paralisadas graças a processos
jurídicos que as impedem de
trabalhar. Grandes empreendimentos
que não só empregavam, mas faziam
avançar em tecnologia e métodos a
engenharia brasileira, como as obras
do Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro (Comperj), Angra III, a
transposição do Rio São Francisco
e o submarino de propulsão nuclear,
empreendimentos que já consumiram
enorme quantidade de recursos
públicos, hoje estão paralisados ou
correm sérios riscos. A estratégia
escolhida pelo judiciário, de penalizar
a empresa vem surtindo efeito
devastador e destruindo décadas
de construção lenta e trabalhosa
de um arcabouço teórico e prático
necessário para o desenvolvimento
nacional. O mesmo não ocorre em
outros países. Na Alemanha, por
exemplo, quando foi descoberto
que a Volkswagen fraudou dados
de poluição dos seus carros, uma
multa foi aplicada e dirigentes da
empresa foram presos ou demitidos.
No Brasil, não só os dirigentes
são culpabilizados, mas a própria
empresa. Com obras suspensas e a
impossibilidade de novos contratos,
o desemprego desenha hoje um
dos mais cruéis cenários do Brasil.
Situação inimaginável em um país
posicionado entre as dez maiores
economias do mundo.
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