Práticas nada louváveis
marcam projetos
Proposta: planejamentos que
integrem as ações nos diversos
níveis institucionais.

JORNAL DO

O PAÍS
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CIÊNCIAS

MCTI

MOBILIDADE

Pesquisadores sofrem com
cortes de orçamento
Austeridade faz ruir mais um
sustentáculo da soberania:
o domínio científico.
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Inacreditável: Aquífero Guarani ameaçado

Ribeirão Preto (SP), Lagoa do Saibro, área de recarga do Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos de água do mundo.

Corre risco um dos maiores reservatórios
subterrâneos de água doce do mundo. Especialistas
alertam para a necessidade do controle social
e apontam para os perigos, entre outros, da
contaminação do lençol freático, que pode condenar
para sempre o aquífero. Ocupando posição entre
os grandes mananciais de água doce subterrânea
do planeta, o Guarani tem uma área total de 1,2
milhão de km² e cerca de 37 mil km³ de volume
de água. A maior parte , 69%, está no Brasil.
Outros 21% na Argentina, 5% no Paraguai e 5%
no Uruguai. É mais uma das reservas que o país
dispõe, mas com valor estratégico. Ao contrário
do aquífero Alter do Chão, na Bacia Amazônica,
enorme manancial distante dos grandes centros
populacionais do país, o Guarani se estende sob o
subsolo das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
sob um número considerável de cidades. Cada
vez mais escassa no mundo, a água potável é um
bem precioso. Instabilidades sociais e políticas são
crescentes, inclusive o nascimento dos “refugiados
da água”, fenômeno de emigração impulsionado
pela falta de água.
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TELECOMUNICAÇÃO

TRABALHO

Coppe/UFRJ e
Clube pensam o
futuro do trabalho

O que esperar do futuro em um Brasil
que vem reformulando – nem sempre
para melhor – suas relações com o
trabalho e o trabalhador.
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Universalização
ainda é desafio a
ser superado

Na Semana Nacional pela
Democratização da Comunicação, Clube
de Engenharia discute a banda larga e
diretrizes para o setor.
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EXPEDIENTE

Eleições no Sistema CONFEA-CREAs
No dia 15 de dezembro próximo, os profissionais
inscritos no sistema CONFEA-CREAs terão
o direito de eleger pelo voto direto o presidente
do CONFEA e os presidentes dos CREAs em
todo o país.
Trata-se de eleição voluntária, que
historicamente desperta reduzidíssimo interesse,
o que propicia a perpetuação de dirigentes
que se caracterizam pelo absoluto desprezo ao
atendimento das necessidades dos profissionais
e das empresas, compulsoriamente inscritos no
sistema, por força da legislação federal em vigor.
O sistema CONFEA-CREAs, estabelecido
em 1933, inspira-se na Carta del Lavoro
de Mussolini. É um cartório cuja ânsia
arrecadadora faz com que se inscreva hoje
entre os grandes conglomerados do País, pois
o CONFEA arrecada cerca de 1 bilhão de
reais anualmente, e o CREA-RJ, cerca de
80 milhões. Quantas empresas, de qualquer
ramo da economia, atingem esse patamar de
faturamento?

contratação por pregão, como se serviço técnico
especializado fosse simples material de consumo,
sem que haja qualquer reação do sistema; os
currículos das escolas de engenharia não são
atualizados, ao mesmo tempo que se fecha os
olhos para a mercantilização desenfreada do
ensino de engenharia, que chega ao cúmulo de
oferecer cursos por correspondência; os planos
de saúde oferecidos pela MÚTUA, mantida
pelo sistema, têm reajustes mirabolantes, sob o
complacente silêncio dos seus dirigentes, o que
leva mais e mais profissionais a recorrerem à
Justiça para que seus direitos sejam respeitados.
Queiramos ou não, o sistema CONFEACREAs existe, o que nos obriga a conviver
com ele. Por isso conclamamos os profissionais
nele inscritos a votarem em candidatos que se
contraponham à continuidade do atual estado de
coisas.
A Diretoria

1º VICE-PRESIDENTE
Sebastião José Martins Soares
2º VICE-PRESIDENTE
Márcio João de Andrade Fortes
DIRETORA DE ATIVIDADES
INSTITUCIONAIS
Maria Glícia da Nóbrega Coutinho
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O sistema manipula repasses a entidades
profissionais, muitas delas fantasmas, promove
reuniões anuais em resorts de alto luxo,
mobilizando profissionais de todo o país (o
famoso CREA Tur), de eficácia nula. Enquanto
isso, o desmonte da engenharia brasileira se
processa, sem que haja qualquer providência
para impedí-lo: a legislação de obras e serviços
de engenharia é revista para se privilegiar a
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Diretrizes para humanização e qualidade de vida na cidade
Após reuniões e estudos, grupo de trabalho formado por conselheiros e especialistas do Clube de Engenharia apresenta documento com
linhas mestras de uma política de mobilidade para a cidade do Rio de Janeiro.

Com relatoria de Fátima Sobral
Fernandes, a colaboração de
Chequer Jabour Chequer, Fernando
Tourinho, Flavio Martin, Hostilio
Ratton, Luiz Flavio Autran,
Marcio Queiroz e Miguel Bahury,
a proposta apresenta 45 objetivos
relacionados à gestão, demanda,
circulação de pessoas e cargas, além
de diretrizes para modais específicos.

Fatores culturais
Contextualizar a necessidade de
políticas eficientes de mobilidade
urbana para o Rio de Janeiro
é atentar para o crescimento
desordenado de uma cidade de 6,5
milhões de habitantes, no coração
de uma região metropolitana que
abriga um total de 12,2 milhões
de pessoas. Em paralelo ao desafio
de ordenar um município tão
populoso em harmonia com sua
região metropolitana, há fatores
culturais que emperram o setor: não
há planejamento, e a descontinuação
de políticas é comum a cada novo
governo eleito.
Não há compromisso dos gestores
públicos com a continuidade na

Fotos Públicas - Blog do Planalto

O Rio de Janeiro, há décadas,
dá exemplos nada louváveis de
má gestão na área de mobilidade
urbana. Projetos que não se
conectam, modais que se sobrepõem
e novidades implantadas sem
aviso para a população. E todo
o sistema rodoviário de ônibus
pensado e gerido com pouco ou
nenhum diálogo com os usuários
e, consequentemente, nenhuma
atenção para os anseios da
população.
BRT - Terminal Alvorada. O cenário com as obras de infraestrutura e transporte para as Olimpíadas

Rio 2016 tinha potencial de mudanças para melhor.

gestão urbana. “Não tem sido
praticado de forma sistemática e
contínua um planejamento que, de
fato, integre as ações dos diversos
níveis institucionais, os meios de
transportes entre si, tanto física,
quanto operacional e tarifariamente,
e nem a política de transportes é
articulada à política de uso do solo,
com destaque para a política de
habitação e para a falta de controle
da mobilidade das empresas
que escolhem sua localização
sem considerar a capacidade das
facilidades urbanas instaladas na
área escolhida e depois pressionam
o governo para ampliá-las, sem
a necessária contrapartida por
sua decisão privada afetar a vida
pública”, destaca o texto.
Sem planejamento, os
congestionamentos se multiplicam
e derrubam a qualidade de vida.
Deslocamentos demorados têm
impacto direto na produtividade e,
consequentemente, no crescimento
econômico. Com um olhar mais

amplo, o documento lembra que
impactou diretamente, também, a
política econômica que facilitou
a compra de automóveis. “Essa
decisão, associada à falta de
investimentos e de política de
transporte coletivo, tem feito
com que, na maioria das cidades
brasileiras, a lógica do transporte
individual predomine”, afirmam os
autores.

Pacto pela mobilidade
Segundo o texto da proposta, mais
que vontade política, o problema da
mobilidade não poderá ser resolvido
se não houver um amplo pacto
“sob a liderança do setor público
em diversos níveis, envolvendo
os usuários das diferentes redes
de transporte urbano, o setor
empresarial e os trabalhadores
que produzem tais serviços, dada
a rapidez com que o mundo
se transforma e a importância
da mobilidade urbana nessa
transformação”. Foi nesse sentido

que o grupo de trabalho reuniu
dados e informações buscando
colocar o Clube de Engenharia na
construção dessa articulação, com
propostas de elementos mínimos
para uma política de transportes e
de circulação de pessoas e bens para
a cidade.
Entre as propostas estão a
otimização da integração
tarifária e operacional entre os
diversos modos de transporte; a
revisão das atribuições de órgãos
municipais, buscando de forma
clara a responsabilidade de cada
um no processo, sempre visando
toda a Região Metropolitana; o
estabelecimento de um processo
permanente de planejamento
estratégico, tático e operacional
para os transportes; e a criação de
mecanismos para o estabelecimento
de tarifas justas. O acesso ao
documento pode ser feito pelo link
http://bit.ly/prop_ mobilidade
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Apagão científico ameaça o presente e o futuro do país
A política de austeridade instaurada em Brasília impactou o país. Somada ao congelamento do orçamento da União e ao limite da
inflação por duas décadas, o que se desenha é um horizonte dramático.
A ciência nacional, setor
intimamente ligado à capacidade
de desenvolvimento soberano
de qualquer país, vem sofrendo
perdas consideráveis nos últimos
anos no Brasil e, hoje, agoniza.
Em 2017, o orçamento federal
destinado à ciência sofreu um corte
de 44%, deixando o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) com
a menor quantidade de recursos
dos últimos 12 anos. Foram 15,6
bilhões de reais em 2016, contra 8,7
bilhões neste ano. Desse número, o
que realmente sobra para financiar
as pesquisas de cerca de 300 mil
cientistas brasileiros é algo em torno
de 3 bilhões de reais.
Enquanto o país testemunha talvez
o maior êxodo de pesquisadores
para o exterior, os cortes aumentam.
O desmonte do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação,
unificado com o Ministério das
Comunicações, ajuda a completar
um cenário que pode comprometer
definitivamente o futuro do país.
O absurdo reverberou mundo
afora e foi notícia na Nature, uma
das mais respeitadas publicações
científicas do mundo. (Veja em bit.
ly/demotion-science-brazil).
A escalada dos reflexos negativos
dos cortes se acelera à medida
que laboratórios, espaços em
todo o mundo de total prioridade
governamental, começam a viver
“à míngua”. Sem água e luz,
equipamentos dos mais simples
levam meses sem conserto e
projetos de pesquisa em diversas
áreas são paralisados. Segundo
Ildeu de Castro Moreira,
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professor do Instituto de Física
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e presidente
da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), a
queda do orçamento é drástica.
“O orçamento do MCTIC é de
2,5 bilhões hoje. Em 2010, era
de 10 bilhões. O corte deste ano
é muito significativo porque,
com a aprovação da Emenda
Constitucional 95, o congelamento
do orçamento para o setor acontece
em seu pior momento nos últimos
anos. Um orçamento pelos
próximos 20 anos, tendo como

problema pode voltar a se repetir
nos próximos anos, a menos que
bolsas sejam definitivamente
cortadas ou que meios sejam
encontrados para garantir os
compromissos assumidos com os
pesquisadores.

Histórico de superação
A via-crúcis da ciência nacional
não começou em 2017. A crise de
2013 já havia, na prática, impactado
as contas, e começava a obscurecer
um cenário que vinha de um
período de fortalecimento. Em

O sistema de ciência e tecnologia nacional, criado
em 1951 com a fundação do CNPq, luta para
sobreviver. Nas últimas décadas, o país conseguiu
pular da 21ª para a 13ª posição no ranking
mundial de produção científica.
base o que foi executado em 2017,
é uma catástrofe generalizada”,
alerta o professor. No início de
agosto, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) anunciou ter
atingido o teto orçamentário do
ano. Isso significa que a autarquia
mais importante no que diz respeito
ao fomento à ciência no país correu
o risco de não pagar as mais de 100
mil bolsas de pesquisadores entre
setembro e janeiro do próximo ano.
O momento dramático foi adiado
graças a uma portaria do governo
federal, que liberou recursos
descontingenciados da União. Com
o orçamento congelado, porém, o

2016, o orçamento apresentado em
setembro ao Congresso Nacional
previa um corte de 24% para o
MCTI em comparação com o ano
anterior. Previa, ainda, a diminuição
de bolsas e o encerramento do
programa Ciência sem Fronteiras.
Em maio do mesmo ano, o governo
havia cortado 2 bilhões de reais do
ministério. Desde então, não são
poucos os entraves para a ciência
brasileira.
Além dos investimentos deficitários
e cada vez menores, a burocracia
para a importação de material,
alocação de recursos e manutenção
de equipamentos agrava o quadro.

Não é incomum que a compra
de uma peça de reposição, um
corante, cobaias ou algum produto
necessário em determinada pesquisa
trave e atrase os projetos em meses
enquanto são aguardadas a liberação
de verbas, as rubricas necessárias ou
aprovação da Advocacia-Geral da
União.
A luta pela desburocratização do
setor não é nova. Entre as bandeiras
da SBPC está a regulamentação do
Código de Ciência, Tecnologia e
Inovação, aprovado em 2015, que
periga se tornar inútil em diversos
pontos graças ao que o professor
Ildeu caracteriza como uma visão
“miúda, estreita e burocrática da
ciência”. “O MCTIC vem impondo
restrições estapafúrdias que vão
contra o espírito e o objetivo da lei
aprovada e da própria Constituição.
Já lidávamos com esse problema.
Agora lidamos com ele e com a falta
de recursos”, critica o presidente
recém-eleito da SBPC.
Apesar dos muitos pesares, o sistema
de ciência e tecnologia nacional,
criado em 1951 com a fundação
do CNPq, luta para sobreviver. Nas
últimas décadas, o país conseguiu
pular da 21ª para a 13ª posição
no ranking mundial de produção
científica. Com um investimento
massivo na ciência como carrochefe de governos anteriores,
o setor avançou. Enquanto a
ciência de base era desenvolvida
a todo vapor na academia, na
área da Defesa projetos como o
Programa de Desenvolvimento
de Submarinos (Prosub), que está
construindo o primeiro submarino
atômico brasileiro, floresceram

proporcionando capacitação e
desenvolvimento. Essas iniciativas
mostram que não é só o futuro que
está em jogo, mas o presente.

Êxodo e mobilização
Na academia, pesquisadores
se dividem entre os que já não
suportam a inação por falta de
perspectivas e os que ainda têm
esperanças de dias melhores. Os
primeiros deixam o país para
desenvolver conhecimento fora.
“Não só pesquisadores deixam o
país como jovens que voltariam para
o Brasil para agregar conhecimento
recebido lá fora já decidem não
voltar. Há um movimento nítido
nesse sentido e ele só está no
começo”, relata Ildeu. O segundo
grupo, no entanto, se mobiliza.
Foi assim que nasceu o “Movimento
Conhecimento Sem Cortes”. O
coletivo tem como objetivo frear
o desmonte do setor de ensino e
pesquisa e seus efeitos negativos;
garantir o pleno funcionamento
das universidades públicas e
institutos de pesquisa; a retomada
de investimentos nos mesmos
patamares de 2014 e a retirada
da educação e saúde do teto de
gastos imposto pela Emenda
Constitucional 95. O movimento
nasceu da soma de esforços da
Associação dos Docentes da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (ADUFRJ), do Sindicato
dos Institutos Federais do Rio de
Janeiro (Sintifrj), da Associação
dos Professores da Universidade
Federal de Minas Gerais (Apubh)
e da Associação dos Docentes da
Universidade de Brasília (ADUnB).
Participam, ainda, diversas
organizações parceiras, entre elas
a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), que
representa pesquisadores, técnicos e
estudantes.

André Borges - Agência Brasília
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Após os cortes, os reflexos negativos se aceleram à medida que laboratórios começam a viver à mingua.

Segundo a professora Tatiana
Roque, presidente da Associação de
Docentes da UFRJ – Seção Sindical,
entre as iniciativas do movimento
está o “tesourômetro”, que faz o
cálculo dos cortes no orçamento
desde 2015, em tempo real,
incluindo universidades federais,
MCTIC e Capes. “São mais de
12,8 bilhões. São 500 mil reais por
hora que não são mais investidos na
ciência. Até 2015, a área da ciência
e tecnologia vinha sendo estimulada
pelo governo. Em 2013 e 2015
chegamos ao ápice desse apoio e,
de lá para cá, tudo mudou. De 2015
em diante o cenário econômico
desfavorável levou ao início dos
cortes. Mas é quando estamos sem
perspectivas de futuro que temos
que investir mais em ciência e
tecnologia em universidades. É
preciso pensar um novo modelo
de desenvolvimento para o Brasil,
que inclua a tecnologia, trabalho
mais qualificado, o ensino superior”,
explica a professora.
O movimento, que busca a
mobilização popular, pretende
produzir materiais, vídeos,
reportagens e dados sobre o assunto.
Outra iniciativa foi a coleta de
assinaturas para uma petição,
entregue ao Congresso Nacional
no dia 10 de outubro. Foram

mais de 82 mil assinaturas, muito
acima da meta inicial, de 20 mil.
“Buscamos o apoio dos deputados.
Nossa percepção é que os recursos
de ciência e tecnologia e educação
não vão nunca chegar aos patamares
necessários se continuar vigente
a emenda do teto de gastos”,
ressalta Roque. Além da petição,
foi entregue aos parlamentares uma
carta com manifesto assinado por
mais de 150 entidades, inclusive o
Clube de Engenharia (Leia em bit.
ly/manifesto_SBPC).

Paralelos no mundo
Há casos no mundo que servem
como garantia de que investir em
ciência e tecnologia é estratégia bem
sucedida. Para tentar evitar uma
crise econômica que se anunciava,
o governo da Coreia do Sul optou
por investir pesado em ciência, no
que ficou conhecido como “milagre
coreano”. De 2000 a 2014, o país
alavancou o investimento no setor,
indo para mais de 2% do Produto
Interno Bruto (PIB) e ultrapassando
Israel, Japão e Estados Unidos.
No Brasil, em comparação, o
investimento era da ordem de
1,2%, com projeção de 2% até
2019 - objetivo agora inviável com
o teto de gastos. “China e Coreia,
mesmo com crescimento em queda,
aumentaram o investimento em

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
por entenderem que se trata de um
motor para sair da crise. Aqui é o
contrário”, conclui Ildeu.
Outro ponto relevante que distingue
o Brasil – e, principalmente,
os países da América Latina
– de outras nações é a não
regulamentação das carreiras de
cientistas e pesquisadores. Graças
a esse limbo legal, os cientistas
brasileiros sempre estiveram
diretamente dependentes da
subvenção estatal. Em sua maioria,
são professores e alunos de mestrado
e doutorado que fazem a ciência
avançar na base. Há, ainda, militares
das Forças Armadas e funcionários
das poucas empresas que investem
em desenvolvimento de tecnologia,
como a Petrobras. As empresas
privadas, em geral, não têm a
cultura de priorizar os seus setores
de pesquisa e desenvolvimento.
“Aproximadamente 60% do que
é investido em ciência no Brasil é
público. Em outros países a maior
parte vem do setor privado. É uma
distorção histórica que precisa ser
repensada e modificada”, declara
Ildeu. Os números confirmam: nos
EUA, o setor privado é responsável
por 70% do investimento, percentual
que chega a 56% na França, 69% na
Índia, 73% na Coreia do Sul e 75%
na China.
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Maior reserva subterrânea de água da América do Sul

O Aquífero Guarani corre riscos reais, desde a sua contaminação até o uso desenfreado e o esgotamento do manancial, tudo isso em um
mundo no qual, cada vez mais, multinacionais poderosas, como a Coca-Cola e a Nestlé, vêem a água como commodity, e não como
direito de todos.
Uma das preocupações imediatas é
resultado da exploração predatória
do aquífero. Segundo o professor
da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Luiz Fernando
Scheibe, “o grande problema é o uso
localizado do aquífero. Vamos tomar
como exemplo a cidade de Ribeirão
Preto, no interior de São Paulo. Essa
cidade está localizada sobre uma
área de afloramento do aquífero;
uma parte tem cobertura pelo outro
sistema aquífero, que é o Serra
Geral. Em Ribeirão, estão fazendo
uso tão intenso que, ao cabo de 50
anos de exploração, o nível da água
dentro do aquífero já baixou mais
de 60 metros, o que significa que a
reserva disponível está diminuindo
drasticamente”, destaca o professor.

Contaminação definitiva
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Embora esteja a cerca de mil
metros de profundidade, o Guarani
tem áreas de recarga nas quais o
arenito se aproxima da superfície.
Por esses pontos o manancial
tanto é reabastecido como corre
riscos. O professor Adacto Ottoni,
conselheiro do Clube de Engenharia
e coordenador do curso de pósgraduação em Engenharia Sanitária
e Ambiental da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
explica as razões, alerta para a
necessidade de controle social e
aponta os perigos da contaminação,
que pode condenar para sempre o
aquífero. “Quando o esgoto cai no
rio, ele tem capacidade de diluir e
carregar, desembocando no mar. O
rio contaminado lentamente vai se
descontaminando à medida que o
ciclo hidrológico avança e a chuva
vai renovando a água do rio. No

Com área total de 1,2 milhão de km², o aquífero é bastante heterogêneo, possuindo águas impróprias para consumo e águas de boa ou excelente qualidade.
Ou seja, não é um recurso infinito e tão abundante quanto se pensa.

caso dos aquíferos não funciona
assim. Descontaminar um lençol
freático é muito lento. A natureza
precisa de séculos para renovar
a água armazenada. Não cuidar
do manancial é o que podemos
considerar como o que há de mais
perigoso”, explicou Adacto.
O temor tem fundamento.
Em 2016, pesquisadores da
Universidade de São Paulo (USP),
da Universidade de Brasília (UnB)
e da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb)
encontraram substâncias tóxicas
na Lagoa do Saibro, em Ribeirão
Preto, importante área de recarga do
aquífero. Entre elas os compostos
químicos cancerígenos, os Éteres
Difenílicos Polibromados (PBDE,

do inglês polybrominated diphenyl
ethers).
Adacto relembra outro caso
emblemático no qual a pressa
para resolver problemas ou fechar
negócios pode colocar em risco
bens naturais: a construção de um
aterro sanitário, em Seropédica,
exatamente em cima de um
aquífero, o Piranema. “Se houver
um vazamento de chorume em
Seropédica, ele está condenado.
Aquela licença não poderia ter
sido concedida. Há poucos anos
havia a tentativa de liberar a
exploração do xisto no Brasil, algo
que também pode contaminar os
mananciais de águas subterrâneas”,
alerta. Já no ano de 2015 o Jornal
do Clube de Engenharia N° 553

(páginas 4 e 5) fazia esse alerta no
artigo de Maria Glícia da Nóbrega
Coutinho, geóloga do Companhia
de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM) e diretora
do Clube de Engenharia, com o
questionamento: Recursos hídricos
no Brasil: escassez ou ausência de
políticas públicas tecnicamente
fundamentadas? Leia o texto
em portalclubedeengenharia.
org.br/arquivo/1429216095.pdf/
documentos.

Direito vira produto
Para além da contaminação e do
uso irresponsável, outra sombra
paira sobre os mananciais do Brasil
e do mundo. Embora seja bem de
interesse público e de uso comum
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EXTENSÃO
BRASIL
840 mil km

PARAGUAI
58,5 mil km

URUGUAI
58,5 mil km

ARGENTINA TOTAL
255 mil km 1,2 milhoes km

(equivalente aos territórios de Inglaterra, França e Espanha, juntos)
Fonte: DAE
e, por isso, não privatizável, a
mercantilização da distribuição da
água não é novidade. Há lugares
onde ela já não é direito, mas
produto. O Chile é referência
constante, com a privatização do
serviço público de distribuição
da água no governo Pinochet.
Outro exemplo concreto ocorreu
na Bolívia, onde a privatização do
serviço público de abastecimento
d’água resultou na chamada
Guerra da Água. Em 2000, em
Cochabamba, a população da
terceira maior cidade do país
se levantou contra a decisão do
governo de privatizar o sistema
municipal de gestão da água, com
um aumento de 100% nas tarifas
pela Aguas Del Tunari (filial do
grupo norte-americano Bechtel).
A mobilização só terminou depois
de seis meses, quando o consórcio
deixou de atuar no país.

acesso à água como um direito não é
consenso mundial. Ibá lembra que a
resolução da ONU, que finalmente
reconheceu a água como um direito
em 2010, teve 122 votos favoráveis,
mas 41 países se abstiveram de voto
e 29 votaram contra. “Foram 70
países que se negaram a reconhecer
a água como direito ou preferiram
não se posicionar. É um número
expressivo e o significado disso é
claro”, alerta Ibá.

Referência mundial
Em maio de 2017, o Senado Federal
aprovou o Projeto de Decreto
Legislativo 24/2017, confirmando
o acordo sobre o Sistema Aquífero
Guarani (SAG), assinado em San
Juan, em agosto de 2010. Agora o
projeto segue para a promulgação.
De acordo com o texto, que nasceu
do trabalho da Representação

Brasileira no Parlamento do
Mercosul, a utilização dos recursos
do aquífero deve se basear em
“critérios de uso racional e
sustentável”, além de não poder
causar nenhum tipo de prejuízo aos
outros países envolvidos. O projeto
e a sua tramitação estão disponíveis
em http://bit.ly/projeto_senado.
Relator especial das Nações Unidas
para o Direito Humano à Água
e ao Esgotamento Sanitário, Leo
Heller realizou palestra no Clube
de Engenharia em abril de 2016 e
destacou que, em sua maioria, os
modelos de gestão e experiências
de privatização do abastecimento
fracassaram em todo o mundo.
“Nos países em desenvolvimento,
as privatizações não conseguiram
atender aos objetivos inicialmente
colocados, como ampliar o acesso
e atender os pobres. O discurso de
que o Estado não tem capacidade
de investir e que é importante trazer
o dinheiro privado também não
se mostra verdadeiro. O dinheiro
privado não vem e o que é investido
é dinheiro público reciclado. Esse
modelo, com baixo controle social,

tem como fim esse tipo de situação”,
destaca Heller.
“Não devemos ter ilusão. O objetivo
principal de qualquer empresa
privada não é garantir a água e o
esgoto, e sim produzir lucro. Isso
está no DNA dela”, afirma. Para
Heller, estamos diante da lógica de
distorção da prestação de serviços
e, ao invés de priorizar a segurança
hídrica, recursos são usados para
gerar excedente financeiro a ser
distribuído em forma de lucro. Sua
palestra pode ser vista em http://bit.
ly/direito_agua.
Em discussões permanentes, o
Conselho Diretor do Clube de
Engenharia tem manifestado a
posição de que o foco do debate
sobre privatizações deve caminhar
na busca de alternativa institucional,
privada ou pública, que possa
oferecer a melhor prestação de
serviços à população, com tarifas
módicas, reguladas pelo custo.

É importante lembrar que, de
acordo com a Resolução da
Assembleia Geral da ONU A/
RES/64/292, de 28/07/2010,
votada favoravelmente pelo Brasil,
é reconhecido ‘formalmente o
direito à água de beber segura e
limpa e ao saneamento como um
direito humano essencial para a
concretização de todos os direitos
humanos’.
“Como manter um direito acessível
a todos se ele for vendido à
iniciativa privada? Nesse caso, o
acesso não é de todos, mas daqueles
que podem pagar por ele”, afirma
Ibá dos Santos, chefe da Divisão
Técnica Especializada de Recursos
Hídricos e Saneamento (DRHS).
No entanto, o interesse pelo livre
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O agronegócio não existe sem a participação de todas as engenharias
Nove décadas de representatividade
e luta de engenheiros agrônomos
brasileiros reunidos na
Confederação dos Engenheiros
Agrônomos do Brasil (Confaeab).
Essa foi a comemoração que,
em 26 de outubro, se somou
aos aniversários de associados e
funcionários no tradicional almoço
mensal de confraternização no
salão do 24º andar. “Temos muito
em comum. Tanto o Clube de
Engenharia quanto a Confaeab
acumularam grande experiência
em pensar o Brasil ao longo de
décadas”, destacou o vice-presidente
Sebastião Soares, que representou
o presidente Pedro Celestino na
ocasião.
Sebastião destacou o papel da
agricultura no Brasil, protagonista
mundial no setor. “A agricultura é
um dos segmentos produtivos do
país que hoje já representa um setor
importantíssimo, tanto na vertente
da agroindústria empresarial
como na agricultura familiar.

da Associação dos Engenheiros
Agrônomos do Estado do Rio de
Janeiro (AEARJ) e o presidente
do Crea em exercício, Paulo Metri.
Também estiveram à mesa o
conselheiro Arciley Alves Pinheiro
e o diretor do Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Rio de
Janeiro (Senge-RJ) Jorge Antônio
da Silva, ambos engenheiros
agrônomos.
Ângelo Petto Netto: “Precisamos a partir desse momento histórico nos tornarmos cada vez mais presentes e mais unidos para que consigamos deixar para a sociedade a marca da engenharia – agronômica e todas as demais – para o bem da nossa nação”.

Em ambos os casos, o trabalho
dos engenheiros agrônomos é
fundamental, seja na extensão rural,
seja atuando na Embrapa, uma
das empresas mais importantes do
país ao prestar serviço à produção
agrícola”, finalizou. Representando
a Confaeab, o presidente Ângelo
Petto Netto reforçou a importância
do trabalho conjunto de entidades
irmãs. “Hoje, com essa pujança
do agronegócio e da agricultura
brasileira, fica claro que não existe

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

8

em absoluto o agronegócio sem a
participação de toda a engenharia,
de todas as profissões abrigadas
pelo nosso sistema Confea/Crea”.
Além de Sebastião e Ângelo,
integraram a mesa do evento
Emílio Elias Mouchrek, vicepresidente da Confaeab; Luiz
Antonio Corrêa Lucchesi, vicepresidente da Região Sul da
Confaeab; José Leonel Cortez
Diniz Rocha Lima, presidente

Foram homenageados os associados
aniversariantes do mês: Eliane
Alves da Silva, Flavio Jose Barbosa
Angeline, Lidinei Sergio Mesquita
Neri, Lygia Angelina Donadio,
Luiz Rodolfo de Aragão Ortiz,
Marcio Pureza Paixão, Mariano
de Oliveira Moreira, Newton
de Oliveira Carvalho, Nilo Ruy
Correa, Osvaldo Neves; e os
funcionários Fernando Ribeiro,
Margareth Vigneron Cariello,
Maria Salete Borges e Nelson
Neves da Silva. Leia mais: bit.ly/
homenagem_agronomos
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As reformas já sancionadas e o futuro do trabalho em debate

Para o diretor da Organização
Internacional do Trabalho no
Brasil, Peter Poschen, é necessário
reestruturar a governança do
trabalho no mundo inteiro, levando
em consideração o crescimento
e envelhecimento da população,
o aumento da mecanização e
automatização do trabalho e mesmo
as mudanças climáticas. “A função

as reformas, muitos sequer conhecem
suas cláusulas. Eles não foram
chamados para discuti-las”,
criticou ele.

Comunicação Volkswagen do Brasil

A reforma trabalhista, já sancionada
pelo governo federal, e da
Previdência Social, em trâmite no
Congresso Nacional, impactarão
fortemente a configuração do
mercado de trabalho brasileiro
no futuro. É o que apontam
especialistas convidados para o
seminário “O Futuro do Trabalho
no Brasil”, realizado no dia 19 de
outubro, no Clube de Engenharia,
pela Coppe/UFRJ e o Laboratório
do Futuro. “Os governos estão cada
vez mais próximos das empresas
e do capital financeiro, e mais
distantes dos cidadãos”, apontou
Jano Moreira de Souza, professor
titular da Coppe/UFRJ e moderador
do evento. Segundo ele, a tendência
é que os trabalhadores precisem
não apenas enfrentar os patrões
em defesa de seus direitos, mas os
próprios governos. “Caminhamos do
Estado de Bem-Estar Social para o
de Mal-Estar Social”, afirmou.

Automatização e novas formas de emprego são tendências para os próximos anos

principal da OIT é criar as regras
do jogo, as normas internacionais do
trabalho que são base das legislações
trabalhistas em todo o mundo”,
apontou o diretor, citando um
estudo, que a organização prepara
há dois anos e que será finalizado
em 2019, em que serão compilados
caminhos possíveis para um futuro
do trabalho justo.
Apesar de ser difícil fazer previsões,
Eduardo Barbosa, tecnologista
no Centro de Análise e Sistemas
Navais do Ministério da Defesa
(CASNAV), e Yuri Lima, líder
de desenvolvimento no Centro
de Apoio a Políticas de Governo
da Coppe/UFRJ (CAPGov),
apresentaram tendências, fruto de
um estudo que propõe pensar como
será o mercado de trabalho em 2050.
As principais transformações devem
vir do aumento da “computerização”,

isto é, a automação do trabalho por
meio de computadores, inteligência
artificial e robótica; do crescimento
de formas alternativas de emprego,
como trabalho temporário,
terceirização e “auto-emprego
dependente” (caso de motoristas
da Uber); da luta por igualdade
de gênero, que deve permanecer
como desafio; e da reinvenção dos
sindicatos, que precisarão se adaptar
a essas novas realidades e também às
mudanças na legislação trabalhista.
“É preciso fazer um amplo debate
sobre a tecnologia no mercado de
trabalho. Pensar como ela pode ajudar
o trabalhador que já está no mercado
e está sujeito às transformações
profundas, inclusive o desemprego”,
disse Douglas Freitas, diretor do
Sindicato dos Comerciários do Rio de
Janeiro (SEC-RJ). “Os trabalhadores
não estão preparados para enfrentar

O envelhecimento percentual da
população tende a impor uma
reorganização do mercado, aponta
Márcia Tavares, fundadora e CEO
do Laboratório da Longevidade. “A
tendência é que as pessoas possam
ter a aposentadoria faseada, por
exemplo”, disse ela, lembrando
que governos e empresas têm
responsabilidade compartilhada.
Gastos em saúde, a necessidade
de renovação nos postos de
trabalho e mesmo a convivência
entre trabalhadores de diferentes
gerações são fatores que impactarão
fortemente as relações trabalhistas no
futuro, um movimento que já começa
a ser experimentado hoje.
Participaram do seminário, ainda,
Carlos Henrique Moreira, da Escola
de Administração Fazendária do
Ministério da Fazenda; David
Almeida, analista de negócios da
startup Lemobs; Márcio Antélio,
professor do CEFET; Cíntia Possas,
advogada trabalhista; e Daniele
Moretti, diretora do SEC-RJ.
Leia mais: bit.ly/futuro_trabalho

Mudanças esquecem a realidade do mundo do trabalho
Cíntia Possas, advogada
trabalhista, afirmou que a
reforma da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) deixa
os trabalhadores vulneráveis com
relação ao futuro do trabalho.
“Foram mais de 100 artigos

modificados, mas nenhum deles para
de fato modernizar as situações que
vivemos hoje. O que observamos é
um retrocesso em alguns direitos”,
criticou ela. A advogada citou a
mudança que permite que agora
empregados e patrões negociem

diretamente cláusulas dos contratos
de trabalho. “A mídia tratou como
uma novidade, mas isso já existe
hoje, com a diferença de que é feita
por intermédio dos sindicatos,
em negociações coletivas. É uma
mudança que esquece a realidade do

mundo do trabalho, já que o que
mais acontece é o trabalhador
aceitar cláusulas já prontas. Se
existir negociação, será com uma
minoria”, diz ela.
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Geologia e geotécnica na expansão do Metrô do Rio

Para Newton Carvalho, da
Guidicini & Associados Consultoria

Clarice Castro/GERJ

O planejamento da mobilidade
urbana é essencial no
desenvolvimento das cidades, e o
estudo do solo é etapa fundamental
para a construção de metrôs.
Para tratar do tema, o Clube de
Engenharia recebeu, no dia 5 de
outubro, o painel “Os conceitos e
aspectos geológicos-geotécnicos
envolvidos nos projetos conceituais
de expansão do Metrô na cidade do
Rio de Janeiro, a partir da experiência
nas escavações da Linha 4”.

Geotechnia Consultoria e Projetos,
lembrou que é uma tendência o uso
do espaço subterrâneo das cidades.
O engenheiro geotécnico apresentou
os principais métodos utilizados na
abertura de túneis.

em Engenharia, um estudo
aprofundado ajuda a prevenir
acidentes, como o que aconteceu
na construção da Linha 4 do
Metrô do Rio, com a desagregação
de solo durante perfurações na

rua Barão da Torre, em 2014. “O
problema foi geológico. No projeto
executivo não constava essa parte
do terreno, que é de transição entre
rocha e solo arenoso”, afirmou o
geólogo. Rogério Cyrillo Gomes, da

O painel foi promovido pela
Diretoria de Atividades Técnicas
(DAT) e Divisão Técnica de
Geotecnia (DTG) do Clube
de Engenharia, com apoio
das associações brasileiras de
Mecânica dos Solos e Engenharia
Geotécnica (ABMS) e de Geologia
de Engenharia e Ambiental
(ABGE-Rio) e da Associação
de Engenheiros Ferroviários
(AENFER).
Leia mais: bit.ly/geo_metrorio

Novidades em ligações elétricas
de baixa e média tensões

Uma plateia heterogênea, com
alunos de engenharia, técnicos
especializados e engenheiros
com larga bagagem profissional,
assistiu à palestra “Muro de solo
reforçado: características, método
de cálculo e detalhes construtivos”,
no dia 19 de outubro, do professor
Robson Palhas Saramago, da
Universidade Federal Fluminense
(UFF). Com foco na importância
da compactação do solo para a
estabilidade da obra, o professor
Saramago abordou os tipos de
solo reforçados e as características
dos geossintéticos para reforço.
“São estruturas que podem ficar
belas a ponto de nem se perceber
a intervenção ali feita”, destacou.
Uma das vantagens da técnica
é poder usar a terra do próprio
espaço para a obra, como fator
determinante para a compactação
do solo. A compactação, responsável
pelo deslocamento da carga

A Light, fornecedora de energia
elétrica para o Rio de Janeiro e
outros 30 municípios do estado,
realizou palestra no Clube de
Engenharia no dia 24 de outubro,
com tema “Procedimentos Light
para ligação nova – média e baixa
tensões”.
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Técnica construtiva em muro de
solo reforçado
máxima, evita que o muro aumente
para dentro da estrutura e gere
trincamentos e acidentes. Por
outro lado, a técnica ainda não tem
uma norma nacional. Especialistas
brasileiros usam a NBR 11682
(ABNT 2009), dedicada a muro
de pesos, que vem funcionando
corretamente. “É preciso voltar
a fazer a boa engenharia, onde
pesquisa de terreno não é custo,
é investimento. A compactação
precisa ser controlada pelo
responsável da obra para evitar
problemas futuros”, finalizou o
professor. Realizada pela Diretoria
de Atividades Técnicas (DAT) e a
Divisão Técnica Especializada de
Geotecnia (DTG), a palestra contou
com o apoio da Associação Brasileira
de Mecânica dos Solos e Engenharia
Geotécnica (ABMS-Rio).
Leia mais: bit.ly/murosoloreforcado

Foram palestrantes do evento João
Paulo Grastiquini, coordenador
de Estudo e Projeto de Obras;
André Vinicius Moreira e Leandro
Espíndola, ambos do setor de
Engenharia de Distribuição;
e Thiago Atias, Gerente de
Engenharia e Expansão da
Distribuição. Uma das motivações
da ação de transparência foi a
divulgação da Regulamentação para
o Fornecimento de Energia Elétrica
para os Consumidores (Recon),
de baixa e média tensões, sendo o
Recon de baixa tensão atualizado há
menos de um ano.

Entre as novidades apresentadas
pela empresa estão o uso
preferencial de ramal subterrâneo
em ligações de baixa tensão com
demanda acima de 150 kVA.
Além disso, agora serão utilizados
fabricantes validados para
procedimentos de barramento, com
listagem que deve ser consultada
antes de qualquer instalação.
Também foram abordados detalhes
dos equipamentos e características
eletromecânicas das subestações.
O evento foi promovido pela
Diretoria de Atividades Técnicas
(DAT) e Divisão Técnica de
Engenharia (DEN), e atraiu tanto
engenheiros eletricistas quanto
outros profissionais, comerciantes
e demais interessados nas
orientações para suas residências e
estabelecimentos.
Leia mais: bit.ly/procedimentoslight
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Lixo urbano: falta visão sustentável dos cidadãos e órgãos públicos
nº 12.305/10) já tenha sete anos,
ainda não é integralmente aplicada,
uma vez que a prioridade é para a
não geração de resíduos, seguida de
redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos. A solução,
para o professor, passa pelo consumo
consciente, por parte da população, e
vontade política para se fazer gestão
sustentável.

Leopoldo Silva/Agência Senado/FotosPúblicas

O lixo urbano, em resíduos
sólidos e líquidos, é um grave
problema no Estado do Rio de
Janeiro: todo dia são geradas
cerca de 10 mil toneladas de lixo.
Para Adacto Ottoni, professor
associado e coordenador do curso
de pós-graduação Lato Sensu em
Engenharia Sanitária e Ambiental
da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), o primeiro
modo de solucionar os problemas
relacionados a esse fato é mudar
a visão sobre os resíduos: lixo e
esgoto não são, necessariamente,
elementos a serem descartados.
Sob a visão sustentável, o resíduo
sólido é material potencialmente
reciclável. Em palestra no Clube
de Engenharia em 18 de outubro,
o engenheiro comentou soluções

Soluções para os lixões: consumo consciente e vontade política para se fazer gestão sustentável.

para problemas como lixões, aterros
sanitários e recursos hídricos
poluídos.
O que acontece hoje, na visão
de Adacto Ottoni, é a má gestão
dos resíduos. Um dos maiores

equívocos, para o engenheiro, é a
construção de aterros sanitários,
que têm de 10 a 15 anos de vida
útil, sem uma perspectiva de
como resolver aquele ambiente
posteriormente. Embora a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei

O evento foi promovido pela
Diretoria de Atividades Técnicas
(DAT) e pelas divisões técnicas de
Recursos Hídricos e Saneamento
(DRHS), de Engenharia do
Ambiente (DEA) e de Recursos
Naturais Renováveis (DRNR). Leia
mais: bit.ly/lixourbano

Segurança de Barragens: em muitos casos o erro é de gestão
Os acidentes com barragens no
Brasil são mais frequentes do que
se pensa: estima-se que, entre 2002
e 2009, tenham ocorrido cerca de
800 casos. A palestra “Segurança de
Barragens”, realizada no Clube de
Engenharia no dia 25 de outubro,
tratou de relembrar alguns deles.
Para Carlos Henrique Medeiros,
professor da Universidade Federal
da Bahia (UFBA) e presidente do
Comitê Brasileiro de Barragens/

Núcleo Rio de Janeiro (CBDB/
NRRJ), muitos acidentes são
causados por má gestão, como os
casos de mudanças nos projetos
originais de Camará (PB) e Açu
(RN). Na barragem de Algodões
(PI), um dos diagnósticos é de
que os estudos geotécnicos não
previram a instabilidade nas
encostas do local. Em debate,
falou-se da efetividade da Política
Nacional de Segurança de Barragens

(Lei nº 12.334/2010). Também
participaram do evento “Segurança
de barragens” o palestrante Alberto
Sayão, professor da PUC-Rio, o
debatedor Geraldo Magela Pereira,
engenheiro e membro do CBDB/
NRRJ, e o coordenador Jorge
Rios, professor do CEFET-RJ e
conselheiro do Clube. O evento
foi promovido pela Diretoria
de Atividades Técnicas (DAT)
e Divisão Técnica de Recursos

Naturais Renováveis (DRNR),
com apoio da Divisão Técnica
de Geotecnia (DTG), e de
Recursos Hídricos e Saneamento
(DRHS), além do CBDB/NRRJ
e as associações brasileiras de
Engenharia Sanitária e Ambiental
(ABES) e de Profissionais
Especializados na França (ABPEF).
Saiba mais: http://bit.ly/
acidentesbarragens

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:
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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
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Universalização da banda larga exige regulação eficiente
Tema foi discutido na Semana Nacional pela Democratização da Comunicação

O tema esteve presente em
painel realizado no dia 17 de
outubro no Clube de Engenharia,
durante a Semana Nacional pela
Democratização da Comunicação,
organizada por entidades da
sociedade civil. Além de Marcio
Patusco, foram convidados
para o painel “Os desafios da
universalização da banda larga”
Marcello Miranda, especialista em
Regulação de Telecomunicações
e membro do Instituto Telecom;
Bruno Marinoni, jornalista, doutor
em Sociologia e integrante do
Intervozes - Coletivo Brasil de

de direitos sociais. O primeiro é
a tramitação avançada do PLC
79/2016, o “PL das Teles”, que
acaba com o regime público nas
telecomunicações e, portanto, com
obrigações de universalização dos
serviços, hoje requerida apenas para
a telefonia fixa.

Pixabay

“Vinte anos após a privatização das
telecomunicações, a competição
só se efetivou em 3% dos
municípios brasileiros, segundo
dados da Anatel. Temos cerca
de 30 milhões de domicílios
não atendidos por banda larga,
de acordo com relatório TIC
Domicilios 2016 do CGI.br”. Os
dados trazidos pelo diretor técnico
do Clube de Engenharia, Marcio
Patusco, ilustram um cenário
preocupante. A relevância cada
vez mais acentuada da Internet
no desenvolvimento dos países,
fator que impulsiona a adoção
de políticas de acesso em todo o
mundo, encontra no Brasil uma
barreira: a regulação ineficiente,
que favorece a concentração
de mercado e dificulta a
universalização do acesso à banda
larga.

Acesso à Internet com qualidade a para todos ainda é um desafio para o Brasil.

Comunicação Social; e Marcos
Dantas, professor titular da Escola
de Comunicação da UFRJ.
“Desde a privatização, a
participação da indústria nacional
de telecomunicações no mercado
interno caiu, de 41,5% em 1998,
para menos de 3% atualmente,
de acordo com o IPEA”, alertou
Marcio Patusco. Hoje, apesar de
54% da população ter acesso à
Internet, dados do Comitê Gestor
da Internet no Brasil evidenciam
grandes diferenças regionais e
socioeconômicas. O Programa
Nacional de Banda Larga (20102014), que deveria ter melhorado
esse cenário, acabou falhando em
suas metas iniciais.

Mudanças regulatórias
Para Marcello Miranda, do
Instituto Telecom, a Lei Geral
de Telecomunicações (LGT),
aprovada em 1997 e que viabilizou
a privatização do setor, poderia
abarcar mudanças regulatórias
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que colocariam a banda larga
como serviço a ser universalizado,
o que não ocorre hoje. Ele citou
a campanha “Banda Larga é um
Direito Seu”, lançada em 2012
pelo Clube de Engenharia e outras
entidades da sociedade civil, que
propunha que a infraestrutura
da banda larga fosse ofertada em
regime público. Nesse cenário,
haveria metas de universalização e
previsão de investimento público a
partir de fundos setoriais.
Para Bruno Marinoni, o Marco
Civil da Internet, aprovado em
2014, foi um passo importante
nessa pauta. Em seu artigo 7º, a
lei diz que “o acesso à Internet é
essencial ao exercício da cidadania”,
caracterizando a banda larga como
serviço essencial.

Perigo à vista
Dois movimentos atuais do governo
federal podem, ao contrário do que
pede a sociedade, distanciar ainda
mais a banda larga da perspectiva
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O segundo é a comercialização
do Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações Estratégias
(SGDC), lançado com recursos
públicos em maio deste ano para
atender com banda larga regiões e
locais ainda sem infraestrutura. O
governo federal quer comercializar
80% da capacidade do satélite que
seria destinada a essas políticas
públicas. A primeira tentativa
de leilão, no entanto, fracassou:
nenhuma empresa se interessou
pela proposta aberta em 31 de
outubro, alegando que as obrigações
legais não permitiam negócios
atrativos. Gilberto Kassab, ministro
da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC) já
anunciou que um plano alternativo
deve ser anunciado em breve. Para
Patusco, no entanto, o fracasso
sinaliza a necessidade de se reavaliar
o negócio. “É essencial uma maior
discussão com a sociedade para
amadurecimento do projeto”,
afirmou (leia o artigo em: bit.ly/
leilao_sgdc).
Leia mais: bit.ly/universaliza_
bandalarga
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