tecnologia

Universidades públicas
e empresas privadas
Avanços e recuos do Marco
Legal da Ciência, Tecnologia
e Inovação

JORNAL DO
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PETRÓLEO

Fornecedores nacionais:
decreto cria o Pedefor

Foto: Agência Petrobras/Divulgação

Programa amplia o conceito
de conteúdo local e causa
polêmica
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Clube de Engenharia
estatais

Empresas públicas
em foco

Portas abertas para o diálogo

Tramita no Senado o Projeto de Lei
que trata das responsabilidades das
estatais. O texto propõe, entre outras
medidas, que as empresas públicas
coloquem à disposição do mercado
pelo menos 25% das suas ações
ordinárias. Há o consenso de que o
debate é urgente e necessário.
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Novo capítulo na
vida da Rio Branco
Do boulevard europeu do início
do século XX à selva de pedra dos
arranha-céus da década de 1940, o
coração financeiro da cidade passa
por mais uma intervenção. E essa é
uma história que se confunde com a
história do Clube de Engenharia.
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O presidente Pedro Celestino e o coordenador da SAE, Stelberto Soares, com os estudantes Isaías Guttierres, Jiyouji Hoshi, Mariana Mello,
George Torno, Ricardo Domingues, Fernando Paiva, Rafael Amorim, Lucas Borges, Victorugo Pereira Rodrigues, Rut Cardozo, Danuza
Santos e Fábio Silva, que presenciaram rico debate sobre o cenário político nacional em reunião do Conselho Diretor.

UNIVERSIDADES
A presença de estudantes
de Engenharia de diversas
universidades na reunião do
Conselho Diretor do dia 15 de
fevereiro reflete a construção da
necessária ponte entre o Clube,
estudantes de Engenharia e

engenheiros e engenheiras
recém-formados. O encontro é
fruto da criação da Secretaria de
Apoio ao Estudante de Engenharia
(SAE) que, com apenas alguns
meses de funcionamento, já atua
para muito além das visitas técnicas

que deram início às suas ações.
É a mais nova aposta dos estudantes
e do Clube para uma rica troca
de conhecimentos no processo de
formação profissional e renovação
do quadro social da instituição.
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EDITORIAL

Interlocução com estudantes é
projeto em prol da Engenharia e do país
A existência de uma Secretaria de Apoio ao Estudante
de Engenharia (SAE) no âmbito da estrutura
organizacional do Clube de Engenharia implementa
a ideia de construir uma Engenharia cada vez mais
identificada com jovens engenheiros e engenheiras. Para
que isso aconteça é fundamental a efetiva participação
de estudantes e profissionais recém-formados, para que
a discussão da Engenharia no País tenha um toque
inovador, criativo e arrojado.
Os estudantes de Engenharia têm se mobilizado, cada
vez mais, em busca de formas de luta por seus direitos,
dentro ou fora de suas universidades. Porém, quando
buscam apoio para avançar se deparam com inúmeros
obstáculos e, por muitas vezes, acabam desistindo. A
SAE promoverá a aproximação, estabelecerá o diálogo,
com a realização de debates e agendas conjuntas, e
contribuirá para a formação do futuro engenheiro.
O Clube de Engenharia tem todas as condições de
auxiliar na formação de profissionais com capacidade
para acompanhar e entender os rumos da qualidade
de vida da população em que estão inseridos e, ainda,
utilizar a bagagem e o conhecimento acumulados para
ajudar no seu desenvolvimento.
Os sentimentos e desejos acima foram expressos pelos
próprios estudantes em encontros que o presidente
Pedro Celestino realizou com grupos de diferentes
escolas de Engenharia. A gestão anterior presidida pelo
presidente Francis Bogossian promoveu os primeiros
contatos através do programa Café com o Presidente. Hoje
avançamos ao propor uma segunda etapa que implica
interação, com a perspectiva de continuidade e crescente
presença no Clube, comprometidos inclusive como novas
lideranças na renovação de seu quadro social.
No final de 2015, através de seus diretórios,
informamos da possibilidade de organizarmos visita
técnica às obras de duplicação da via entre São
Conrado e Barra, com no máximo 40 pessoas. Para
nossa surpresa, 230 estudantes se inscreveram. Como
era fim de ano foi possível a realização de apenas
duas visitas, ficando as demais para este ano. O fato
evidencia o potencial para estreitar o relacionamento
do Clube com estudantes e jovens profissionais.
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É uma via de mão dupla. Na interlocução que se
estabelece, abrir caminho para a presença nos debates
e espaços políticos em suas entidades de representação
são propostas expressas com convicção pelos alunos das
engenharias. Poucas são as informações que recebem
sobre o funcionamento dessas entidades para além das
conhecidas questões trabalhistas. Têm a consciência
de que só o ensino acadêmico não é capaz de acordar
a visão crítica da realidade que os cerca, expor a
importância da engenharia para o desenvolvimento ou
o papel que têm na construção de um Brasil cidadão.
Querem a experiência e a história. Valorizam as
informações dos que trazem em suas trajetórias a visão
de quem contribuiu para a formulação de políticas
públicas ou comemorou a execução de um projeto
que transformou a cidade e a vida de seus habitantes.
Acreditam que a troca de ideias abre caminhos para
uma visão mais realista e prática do mercado que os
espera. Dizem isso apostando na parceria que se inicia.
A SAE terá a missão de abrir espaços, técnicos e
políticos, pelos quais esses jovens lutam e aproximá-los
das discussões sobre a Engenharia Nacional,
integrando-os neste universo. É o reconhecimento
de que eles têm muito a acrescentar ao Clube de
Engenharia e ao país. O Clube e o Brasil precisam
da efetiva participação dos jovens engenheiros e
engenheiras na construção do que ainda está por vir.
A Diretoria
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É consenso a necessidade de
urgentes incentivos à produção
científica e tecnológica no Brasil e
de conhecimento geral a dificuldade
que pesquisadores enfrentam nas
universidades. Com investimento
de 3,8% do PIB em educação,
o governo busca transformar
o conhecimento científico em
inovação, definir formas de
aproximar universidades e iniciativa
privada e reduzir a morosidade na
concessão de patentes no país.
Tendo esses desafios como foco,
na primeira quinzena de janeiro, o
Marco Legal da Ciência, Tecnologia
e Inovação foi sancionado pela
Presidência da República. O texto,
gestado por cerca de cinco anos,
causou reações divergentes: para
alguns, o novo marco remove
entraves que impediam o avanço
da ciência no país; para outros, abre
caminho para a privatização da
pesquisa pública.
O marco regulamenta parcerias
de longo prazo entre setor
público e privado, possibilitando
maior liberdade para instituições
científicas, tecnológicas e de
inovação: dispensa licitações para
contratação de serviços ou produtos
inovadores de empresas de micro,
pequeno e médio porte e estende
o uso de Regime Diferenciado de
Contratação Pública para ações
em órgãos dedicados à ciência,
tecnologia e inovação.
Pesquisadores contratados em
regime de dedicação exclusiva em
universidades públicas poderão

Foto: Agência Petrobras/Divulgação

Novo marco divide opiniões

Laboratório para produção de etanol a partir do resíduo de palma, no Cenpes (RJ).

trabalhar e ser remunerados por
isso em empresas. Professores de
instituições federais poderão ocupar
cargos de direção máxima em
fundações de apoio à inovação
com remuneração adicional.
Patentes resultantes das parcerias
entre laboratórios de universidades
e a iniciativa privada poderão ser
registradas pelas empresas. Veja no
Portal do Clube de Engenharia o
texto completo do Marco em
goo.gl/E99OAd.

Aproximação ou simbiose?
A crítica à atuação das fundações
dentro das universidades passa
pelo fato de essas entidades
administrarem verba pública
e prestarem serviços privados no
espaço público das universidades.
De certa forma, privatizando
a infraestrutura, os recursos
humanos e o tempo de docentes.
Ou seja, os opositores apontam
para a mercantilização do
conhecimento público.

Para a Associação Nacional
dos Docentes das Instituições de
Ensino Superior – Sindicato
Nacional (Andes-SN), o novo
marco aprofunda uma “relação
perversa” que coloca a universidade
pública à disposição de empresas
privadas. “O código permite uma
simbiose entre o público e o privado.
Preconiza o compartilhamento
de estrutura física, pessoal e
patrimônio científico e tecnológico
produzido nas universidades e
institutos públicos de pesquisa
com a iniciativa privada”, explica
o professor Epitácio Macário,
segundo vice-presidente da
Andes-SN. Os opositores
apontam para a mercantilização
do conhecimento público.
Já na visão do diretor Artur
Obino, assessor da diretoria da
Eletrobras, trata-se de uma
discussão antiga que envolve o
regime de dedicação exclusiva.
“Apenas 20% da carga horária do
pesquisador pode ser colocada

em projetos de pesquisa fora da
universidade. Essa obrigatoriedade
ainda existe e é a academia
que regula isso através de suas
congregações. O que pode ser
pensado é se esse controle precisa ou
não ser mais amplo”. Obino aponta
conflitos relacionados às áreas de
atuação e à sua interface com o
mercado. “Há um conflito que nasce
também de uma dicotomia que o
mercado impõe: as áreas tecnológicas
e da saúde têm acesso a recursos
privados mais facilmente que as de
humanas e artes”, explica.
Rex Nazaré, assessor da Finep,
professor do Instituto Militar de
Engenharia (Ime), também vê as
medidas do código como parte
de um movimento mundial. “Os
recursos disponíveis são bastante
inferiores aos necessários para que
possamos fazer frente aos desafios
enfrentados pelo país na área de
pesquisa. O que deve ficar claro
é o que é público e o que é privado,
os espaços e papéis que cada um
pode desempenhar,” defendeu.
A captura da inteligência
brasileira por multinacionais
é outro ponto criticado no marco.
Com um parque industrial
devastado e com empresas
brasileiras sem apoio, mentes
formadas por universidades
públicas são aproveitadas por
multinacionais. “Isso aconteceu
no Fundão, por exemplo. No
início, parecia só bom, mas com
o tempo notamos ser questão
estratégica. Precisamos fortalecer
as startups e inverter essa lógica”,
concluiu Obino.
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Conteúdo local na mira das petroleiras
Flexibilização do conceito marca o início do ano para o setor de óleo e gás,
já fragilizado com a queda do preço dos barris pelo terceiro ano consecutivo.

A regulamentação do conteúdo
local foi comemorada como
grande avanço e garantia de que a
indústria de fornecedores nacionais
cresceria dentro dos projetos. Com
o objetivo de dar competitividade
à indústria nacional do setor, desde
a primeira rodada de licitações,
em 1999, a Agência Nacional
de Petróleo (ANP) estabelece
requisitos mínimos de conteúdo
local em contratos, a serem
aplicados em investimentos nas
fases de exploração e produção
nos blocos licitados.
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Graças a isso, nos últimos anos, os
concessionários foram obrigados a
cumprir um percentual mínimo de
compras no Brasil. No dia 18 de
janeiro, no entanto, o Diário Oficial
publicou Decreto 8.637, no qual a
presidente Dilma Rousseff amplia
o conceito de conteúdo local e
flexibiliza os critérios de julgamento
para o cálculo dos índices de
nacionalização atingidos pelas

empresas em projetos de exploração
e produção de petróleo.
O texto institui o Programa de
Estímulo à Competitividade
da Cadeia Produtiva, ao
Desenvolvimento e ao
Aprimoramento de Fornecedores
do Setor de Óleo e Gás Natural
(Pedefor), amplia o conceito e
facilita a bonificação a partir
da concessão de Unidades de
Conteúdo Local. Agora, consórcios
ou empresas que, no exercício
das atividades de exploração e

No Brasil, com a
descoberta do Pré-Sal
em águas profundas, os
ganhos para a indústria
de óleo e gás deixaram
claro que o país deveria
buscar meios de
alavancar a indústria de
fornecedores, criando um
ambiente sustentável de
fornecedores nacionais.
produções de petróleo e gás natural,
promoverem no país a aceleração
de contratos de compra de bens,
serviços e sistemas que viabilizem
a instalação de novos fornecedores
no país, serão bonificados. O
mesmo se aplica a empresas que
desenvolverem o investimento
direto na expansão da capacidade
produtiva de fornecedores e no

processo de inovação tecnológica
de fornecedores, a compra de bens
e sistemas com conteúdo local, para
atendimento a operações no exterior
e aquisição de lotes pioneiros de
bens e sistemas desenvolvidos
no Brasil. (Conheça o decreto na
íntegra no Portal do Clube de
Engenharia em goo.gl/uRhNrw).

Disputa acirrada

O texto não encontrou consenso
e dividiu opiniões por refletir uma
antiga disputa entre representantes
da indústria brasileira e as
petroleiras e defensores de maior
liberdade no regime de compras.
Para os primeiros, o texto deixa
brechas que podem ser usadas pelas
petroleiras para não cumprir de
fato o percentual mínimo do
conteúdo local. Já para as
petroleiras, o decreto é um avanço
há muito tempo reivindicado.

Para o conselheiro Ricardo
Maranhão, ex-deputado federal e
funcionário da Petrobras por 25
anos, embora possa conter pontos
positivos, é possível que o texto traga
prejuízos para a indústria nacional.
“O critério não vai ser mais na base
do custo ou peso, mas outros fatores,
como o investimento em tecnologia.
Se uma empresa estrangeira montar
um centro de pesquisa no Brasil, por
exemplo, ganha pontos em conteúdo
local por desenvolver tecnologia
no país”. Segundo o conselheiro,
o decreto é resultado de grande
pressão e de constantes reclamações
das empresas de óleo e gás. “A
indústria do petróleo, sobretudo
no Pré-Sal, requer tecnologia que
às vezes não existe nem no Brasil,
nem no exterior. Grande parte dos
equipamentos são produzidos hoje
em empresas multinacionais e há
reclamações entre as petroleiras
de que as empresas brasileiras não

Foto: Agência Petrobras/Divulgação

Além de aspectos diplomáticos
e geopolíticos, a indústria do
petróleo é estratégica para os países
produtores por ser tipicamente de
enorme arrasto tecnológico. No
Brasil, com a descoberta do
Pré-Sal em águas profundas, os
ganhos para a indústria de óleo
e gás deixaram claro que, para
além das riquezas produzidas pela
própria exploração do petróleo e sua
exportação, o país deveria buscar
meios de alavancar a indústria de
fornecedores de óleo e gás, criando
um ambiente sustentável
de fornecedores nacionais.

Primeiro guindaste offshore com conteúdo local para atuar no Pré-Sal.

Foto: João Paulo Ceglinski/Agência Petrobras
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Foi dado um primeiro
passo com a elaboração
de um texto base.
O trabalho agora é o
de detalhar meios e
instrumentos que
farão acontecer, de fato,
o conteúdo local.
Isso significa que
ainda há muito a fazer
e a caminhar.

A plataforma P-55 representou um marco para o país por ser uma das maiores do mundo em função de peso (17 mil toneladas) e altura a
que foi levantada (47,2 metros). Ainda em 2012 a unidade teve índice de conteúdo local de 79%.

conseguem atender à demanda do
conteúdo local e acabam por atrasar
projetos. A isso tudo, soma-se
o lobby estrangeiro, que cobra a
flexibilização das regras”, explicou.

Um texto possível

O decreto da Presidência da
República foi resultado de um
longo debate realizado dentro da
Organização Nacional da Indústria
do Petróleo (ONIP). Formada
por entidades que representam
os setores envolvidos na indústria
de óleo e gás natural, operadoras
e órgãos governamentais, a
organização se debruçou sobre o
tema nos últimos anos e chegou a
uma proposta possível, encaminhada
ao governo. Segundo Cesar Prata,
presidente do Conselho de Óleo
e Gás da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq), membro
da ONIP, é evidente que um
documento criado a partir do

consenso não seria ideal, mas
representa algum avanço. “Toda
vez que representantes do setor
iam ao governo, apresentavam algo
diferente dos demais, visando seus
interesses. Pela primeira vez houve
consenso entre nós, os fabricantes
de equipamentos, que defendemos
o maior prestígio possível para a
indústria nacional e as empresas de
petróleo, que têm o sonho dourado
da total liberdade para comprar
onde desejar. Sempre que há
demandas inversas sobre o governo,
a saída mais comum costuma ser
não fazer nada. É o que vinha
acontecendo até agora”, explicou.
Se por um lado todos concordam
que criar mecanismos para
que menos conteúdo nacional
seja contratado ou comprado
pelas petroleiras, por outro, as
reivindicações de flexibilização das
empresas se justificam nos números.
Segundo dados da Agência

Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), de 2011 a
2015, as petroleiras pagaram
R$ 412 milhões em um total de 88
multas por não conseguir alcançar
a porcentagem determinada na
concessão para o conteúdo local.
Em cerca de 40% dos blocos
arrematados as petroleiras não
alcançam o mínimo estabelecido.

Novas batalhas

A falta de consenso é explicada por
se tratar de um posicionamento “em
cima do muro”, como caracteriza
Prata. Ele lembra, no entanto,
que foi dado apenas um primeiro
passo e que as verdadeiras batalhas
virão a partir de agora. “É preciso
entender que trata-se de um texto
base. Agora iremos trabalhar para
detalhar meios e instrumentos que
farão acontecer, de fato, o conteúdo
local e isso significa muita briga
pela frente”, alertou Prata, que
defende que se avance na questão.

O papel da engenharia nesse debate
é fundamental. Profundamente
dependente das engenharias, o setor
não inclui nos cálculos do conteúdo
local os projetos. “Precisamos
mudar isso. Estamos colocando nas
mãos de terceiros a inteligência e a
formatação de projetos de acordo
com seus próprios padrões. É
preciso exigir, nos próximos leilões
da ANP, que engenharia e projeto
sejam incluídos como conteúdo
local”, defendeu Cesar Prata.
Para Maranhão, a batalha envolve
a definição da precedência do valor
estratégico do Pré-Sal sobre seu
papel comercial. “Por essa razão, o
Clube de Engenharia defende que
o Pré-Sal não deva ser explorado
com pressa. Essa correria, esse
açodamento e precipitação são
desnecessários já que somos
semiautosuficientes. A indústria
brasileira precisa ter tempo para
se adaptar tecnologicamente e
trabalhar com prazos mais viáveis
para que o conteúdo local seja
cumprido sem a necessidade de
flexibilizações”, defende Maranhão.
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Pulsam os corações do Clube de
Engenharia e da Avenida Rio Branco

Foto: Fernando FrazãoAgência Brasil

Há 111 anos a Avenida Rio Branco e o Clube de Engenharia vivem um caso de amor que teve início quando
o Clube se destacou como um dos principais foros de discussão e estímulo das reformas urbanas da cidade.

Avenida Rio Branco em dois momentos: na primeira imagem, o boulevard estilo europeu com o palacete do Clube de Engenharia em primeiro plano, esquina da Avenida Sete de Setembro.
Na segunda imagem, o coração financeiro da cidade com seus arranha-céus e as obras que estão transformando mais uma vez a via.

6

Tudo começou na virada do século
XIX, quando, em 1874, uma
comissão liderada, entre outros
nomes, pelo ainda jovem Francisco
Pereira Passos, apresentou os
esboços que mais tarde seriam
as reformas urbanas da cidade.
Décadas depois, quando Pereira
Passos foi nomeado para ocupar
a Prefeitura da Capital Federal, a
participação do Clube nas obras
que a cidade iria viver foi reforçada
com um honroso convite do
prefeito: o Clube deveria examinar
os desenhos da Diretoria de Obras
Públicas antes que os mesmos
fossem encaminhados para a sua

aprovação. O convite se estendeu ao
então presidente do Clube, Paulo
de Frontin, para que se encarregasse
da direção dos trabalhos. Frontin, e
consequentemente a instituição que
presidia, foram responsáveis pela
chefia da Comissão Construtora da
avenida que nascia.
A Avenida Central, marco das obras
de Pereira Passos, foi construída
nos moldes dos grandes boulevares
europeus. Materializava o sonho
da Belle Époque tropical. O
Clube viveu intensamente o novo
momento do centro da cidade,
integrando-se totalmente a ele

em 24 de setembro de 1904,
quando foi lançada a pedra
fundamental do palacete no lugar
que até hoje abriga a entidade. A
partir do ano seguinte, o Clube e a
Avenida Central – que se tornaria
a Avenida Rio Branco em 1912
– passaram a fazer parte um da
vida do outro e testemunharam
as mudanças que o tempo e as
conjunturas forçariam em ambos.
São histórias registradas no
livro O Clube de Engenharia nos
momentos decisivos da vida do
Brasil, de autoria de Cezar Teixeira
Honorato, Luis Claudio Ribeiro,

Muniz Gonçalves Ferreira,
Newton Augusto Cardoso de
Oliveira e Romyr Conde Garcia.
E também nos dois volumes de
História da Engenharia no Brasil,
de autoria de Pedro Carlos da
Silva Telles, ambos do acervo da
histórica biblioteca do Clube.

O centro financeiro

A década de 1940 foi de grandes
transformações no mundo e na
engenharia. O pós-guerra impunha
ao mundo uma nova ordem
econômica liderada pelos EUA.
Na engenharia e arquitetura, o
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uso do concreto armado tomava
força e, aos poucos, o boulevard
foi sendo substituído pela via
repleta de arranha-céus. Junto com
a avenida, mudava o Clube. O
edital de construção da nova sede
foi publicado em 1946 pelo então
presidente Edison Passos.
A nova sede colocou o Clube
dentro dos novos padrões de uma
Rio Branco que já assumia seu
papel como coração financeiro da
cidade, mas não sem muito debate.
Desde o início da década de 1940,
o assunto era tema recorrente no
Conselho Diretor. Segundo os

A partir de 1905 o Clube
e a Avenida Central, que
se tornaria a Avenida
Rio Branco em 1912,
passaram a fazer parte
um da vida do outro
e testemunharam as
mudanças que o tempo e
as conjunturas forçariam
em ambos.

registros, “parte das lideranças da
agremiação opunha-se à ideia da
construção de uma nova sede, tanto
devido ao seu elevado custo quanto
por oposição ao abandono dos
padrões de engenharia e arquitetura
anteriormente vigentes em nome
de uma suposta modernidade”.
Depois de uma década de obras,
em 1957, a atual sede do Clube, o
Edifício Edison Passos, batizada
em homenagem ao presidente que a
concebeu, foi inaugurada e passou a

figurar entre os grandes prédios da
nova Avenida Rio Branco.

Jabuticaba carioca

Até recentemente, consolidada
como uma das principais vias de
ligação entre as zonas norte e sul
da cidade, a Av. Rio Branco sofreu
poucas mudanças desde a década
de 1950 e, mesmo com a expansão
dos centros empresariais na zona
oeste, seguiu como o centro
financeiro do Rio. A gestão
municipal eleita em 2009, porém,
traria mudanças profundas para
essa realidade. Dessa vez, diferente
do boulevard francês e da avenida
americana, nenhuma reprodução
ou influência estrangeiras na
arquitetura ou engenharia pautaram
as obras que estão transformando
a via de 112 anos.

Exposição relembra um século de história
Em 2005, o Clube de Engenharia celebrou o centenário da
Avenida Rio Branco com uma exposição. A história da avenida e
sua forte ligação com o Clube foi contada em painéis, documentos
raros, equipamentos de época e registros fotográficos. No texto de
boas-vindas, o então presidente Raymundo de Oliveira destaca
a ligação entre o Clube a e avenida. “Para nós é motivo de muito
orgulho ter participado desta grande obra da engenharia nacional e
continuarmos hoje lutando pela reurbanização desta bela avenida,
no sentido de torná-la mais humana e um grande corredor cultural
para atender, com segurança, à população carioca e aos milhares de
turistas que a visitam”, dizia a mensagem assinada por Raymundo.

Com duas vias transformadas
em linhas para um Veículo Leve
sobre Trilhos e com um trecho
em obras que se transformará
em um grande passeio público,
correspondendo à quase metade da
avenida, desde a altura da Avenida
Nilo Peçanha até a Avenida
Presidente Wilson, a Rio Branco
passa por uma nova transformação
cuja sensatez não é consenso.
Ex-presidente do Metrô e da
Companhia Docas do Rio de
Janeiro, o conselheiro do Clube
de Engenharia, Carlos Theophilo
de Souza e Melo, discursou em
dezembro de 2014 sobre as obras
que cruzavam as portas do Clube
de Engenharia e destacou o caráter
inusitado do empreendimento.
“Não bastasse a destruição do
Autódromo do Rio de Janeiro,
não bastasse a derrubada de um
elevado de quatro pistas, dois
patrimônios da Cidade, construídos
com dinheiro arrecadado do
povo, assisto lamentavelmente a

Exposição realizada pelo
Clube de Engenharia conta
a história da Avenida Rio
Branco e do Clube com a
participação efetiva de seus
dirigentes na condução dos
destinos da cidade.

mais uma decepção: A Avenida
Rio Branco, a mais importante
avenida do centro da Cidade, joia
urbanística do Rio de Janeiro, está
sendo escavada pela Prefeitura para
nela ser implantada uma linha de
bondes. Seria considerado por todos
um absurdo, a construção de uma
linha de bondes na 5a Avenida, em
Nova York ou no Champs Elisée em
Paris, ou Oxford Street em Londres,
ou na Guinza em Tóquio; ou uma
linha de bondes na Av. Paulista em
São Paulo”, comparou Theóphilo,

que faleceu antes do fechamento de
parte da via para a construção do
passeio público.
O fato é que hoje, mais de um
século depois, a avenida sofre novas
interdições para receber o VLT
e abrir espaço só para pedestres.
Entre movimentos de apoio, de
indignação e de perplexidade fica o
registro da ausência das entidades
da engenharia, das instituições
com competência técnica e até da
sociedade nos destinos da cidade.
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Homenagem Olímpica
O almoço de confraternização
de 28 de janeiro homenageou o
engenheiro que lidera os esforços
da cidade para o maior megaevento
mundial do esporte. Sidney Levy,
diretor geral do Rio 2016 – Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos do Rio de Janeiro
estará no comando de 300 mil
pessoas trabalhando de forma
coordenada em um evento que vem
movimentando cerca de R$ 38
bilhões em investimentos e contará
com a audiência de 5 bilhões de
pessoas em todo o mundo. “Poucas
vezes na história dessa cidade
houve intervenções simultâneas
de tamanha envergadura como
as que estão em curso, como o
Porto Maravilha, a extensão do
Metrô até a Barra, a nova pista do
elevado do Joá, o VLT e o BRT.
São intervenções de grande fôlego
que por certo atrapalham a vida
de todos nós, mas construirão um
legado impressionante” destacou
o presidente Pedro Celestino,
apontando, ainda, o grande número
de trabalhadores empregados
nas obras e a importante função
da formação de quadros na área
da infraestrutura.
Sidney Levy reforçou a importância
do Clube de Engenharia na vida
nacional. “O Brasil é um país muito
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pobre em instituições. Elas são
frágeis, não resistem ao passar do
tempo. Mas o Clube de Engenharia
resiste e a responsabilidade de
manter essa instituição viva é
enorme. Isso é muito importante
para o país”, ressaltou. Sobre os
Jogos Olímpicos, Levy destacou
que não existe, em tempos de paz,
atividade mais complexa pela qual
uma cidade pode passar. “Isso
tudo só faz sentido se depois que
acabarem os Jogos Olímpicos
ficar algo para quem mora aqui.
Essa é a única razão que leva um
país a entrar numa empreitada
desse tamanho. A partir do dia 5
de agosto, às 8 horas da noite, o
mundo todo estará olhando para o
Brasil. Serão 90 Chefes de Estado,
25 mil jornalistas credenciados do
mundo todo e 20 mil atletas. Nesse
momento, espero que vocês estejam
conosco, vivendo esse momento
único para a cidade”, finalizou.

Aniversariantes de janeiro

Comemoraram aniversário no almoço de confraternização de janeiro os associados Alcides
Lyra Lopes, Amilcar Pereira da Silva Filho, Antônio Eulálio Pedrosa Araújo, Antônio
Pereira Monteiro, Artur Obino Neto, Carlos de Carvalho Vital, Edison Ribeiro, Eduardo
Fiori Bakr, Gastão Vitor Casper, Hélio Rosalvo dos Santos, Jandir de Oliveira Loureiro,
Jair José da Silva, Jonald Oliveira, Jorge Luiz Bitencourt da Rocha, José Chacon Assis,
José Luiz da Silva, José Shipper, Olivier Hallor, Pedro Sérvio e Sergio Niskier.

Clube oferece consultoria ao Procon

em assuntos de engenharia

Assunto tratado pelo Clube há anos, as explosões de caixas
subterrâneas no centro e zona sul do Rio voltaram a assustar a
população em outubro de 2015. Na esquina das ruas Constante
Ramos e Barata Ribeiro, a explosão em uma galeria subterrânea
da Light causou incêndio e danificou a lateral de um táxi. Com
base no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, o Procon
estadual abriu investigação contra a Light para apurar causas e
responsabilidades da concessionária. O tema chegou ao Conselho
Diretor, em janeiro, por meio de proposta de José Carlos Lacerda
Freire para que o Clube entre em contato com o órgão de defesa
do consumidor oferecendo apoio técnico. Segundo o presidente
Pedro Celestino, o Clube está à disposição para a “participação em
atividades de interesse da sociedade que envolvam a engenharia e
que estejam sujeitas à apreciação do Procon”. A ideia é firmar um
termo de cooperação técnica similar ao celebrado em 2015 com o
Ministério Público, que estabeleceu parcerias em ações
que envolvam assuntos relacionados à engenharia.
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Portas abertas para o diálogo
e a construção de um novo tempo
Prioridade para a diretoria, a Secretaria de Apoio ao Estudante já encontra espaço
e eco entre os centros acadêmicos de Engenharia das principais universidades cariocas.
A construção da tão almejada
ponte entre o Clube e engenheiros
recém-formados e estudantes de
Engenharia teve início com uma
agenda de visitas técnicas reunindo
associados, conselheiros, diretores
e estudantes de Engenharia em
canteiros de grandes obras no
Rio. A primeira visita foi à obra
de duplicação do Elevado do Joá.
O resultado superou, em muito, as
expectativas: eram esperados cerca
de 40 inscritos e o Clube recebeu
cerca de 200 inscrições.
Ficou evidente o campo fértil e
a necessidade de planejar novas
visitas técnicas e organizar os
passos seguintes. Neste contexto
nasce a Secretaria de Apoio ao
Estudante de Engenharia (SAE)
que, com apenas alguns meses
de funcionamento, ampliou o
conceito e já atua para muito
além das visitas técnicas como a
mais nova aposta dos estudantes
e do Clube para uma rica troca
de conhecimentos no processo de
formação profissional e renovação
do quadro social da instituição.

Outra abordagem

Um primeiro passo foi dado ainda
durante a gestão Francis Bogossian.
Tão logo assumiu a presidência,
Francis criou o Café com o Presidente.
O evento reunia turmas de
Engenharia de diversas universidades
para uma visita ao Clube.

"O Clube de Engenharia, ao longo dos seus 135 anos
de existência, se mantém fiel à defesa da engenharia
brasileira, à democracia e à soberania nacional.
Entidade plural, congrega engenheiros e profissionais
da área tecnológica, sejam assalariados, autônomos,
empresários, estudantes ou professores. O Clube
empresta grande importância à participação da
juventude acadêmica, o seu vir a ser." Pedro Celestino
Recepcionados pelo presidente e
diretores, os alunos assistiam a um
vídeo institucional e conversavam
sobre o papel das universidades,
o mercado de trabalho, estágios e
panorama nacional das engenharias,
entre outros temas. Desde 2009,
quando o evento entrou na agenda
oficial, Francis recebeu 21 turmas de
universidades públicas e particulares.
Cerca de 1.400 estudantes de
Engenharia tiveram, assim, seu
primeiro contato com o Clube de
Engenharia. A maioria, ao final do
evento, se tornava sócio aspirante.
A nova diretoria deu continuidade
ao processo de aproximação, agora
sob outra abordagem. A secretaria
recém-criada se estrutura a partir do
diálogo com os estudantes, buscando
responder às suas necessidades e
anseios para que, juntos, construam,
de fato, os caminhos de uma
interlocução eficaz e produtiva.
À frente da SAE está Stelberto
Soares, conselheiro responsável

pela coordenação dos trabalhos,
que define o momento atual. “Ao
longo do processo iniciado pelo
ex-presidente Francis Bogossian
foi-se verificando necessidades e
caminhos. Concluímos que o Clube
teria que agir em outro estágio,
em uma mudança de estratégia.
Passamos a buscar não o que o Clube
deseja e tem para oferecer mas,
principalmente, o que os estudantes
precisam, o que desejam, quais as
suas demandas”, registra Stelberto.

Desafios da era digital

Em seus encontros com os
estudantes, Francis costumava
contar que o Clube era um ponto
de Encontro para os estudantes da
Universidade do Brasil, no Largo de
São Francisco, atual IFICS. Décadas
mais tarde, quando Stelberto era
estudante, sua participação e da
conselheira Fátima Sobral foi
fundamental para o movimento que
colocou o Clube de Engenharia na
campanha pela redemocratização do

país. Hoje, os espaços de encontro
são outros. Transformada pelo
avanço da comunicação digital,
a convivência presencial vem
dando espaço, cada vez mais, para
encontros virtuais.
Falar a língua das novas gerações
e lançar mão das novas ferramentas
na busca da renovação dos quadros
do Clube é um dos objetivos e
desafios da SAE. “A adaptação é
necessária e já estamos trabalhando
nisso, inclusive descobrindo com
eles que ferramentas usar. A
comunicação é um dos nossos focos
e vem sendo bastante discutida
dentro da secretaria”, destacou
Stelberto. Segundo informou,
além de um espaço físico dentro do
Clube para receber os estudantes,
a secretaria trabalha as interfaces
de comunicação com os centro
acadêmicos envolvidos, bem como
atividades associativas relacionadas
ao esporte, lazer e à formação.
É o caso das visitas técnicas que
deverão vir acompanhadas de um
momento de reflexão. “Estamos
planejando que, a cada visita técnica,
seja possível discutir a obra ou
o empreendimento visitado sob
diversos aspectos. Se o Clube
levar os estudantes a uma
hidrelétrica, por exemplo, a ideia
é discutir seus pontos técnicos,
mas também sob o aspecto da
tecnologia, sua importância
para o desenvolvimento do país,”
conclui Stelberto.
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A voz do futuro se faz presente
As parcerias já estão sendo costuradas e representantes dos centros acadêmicos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Universidade Estácio de Sá já estão em contato
direto com o Clube. A fase é de preparação para a volta às aulas e simultânea apresentação
da secretaria para os alunos de Engenharia, mas os discursos já estão alinhados e as
lideranças estudantis sabem bem o que querem, como confirmam os seus depoimentos.

O que transformaria o Clube de
Engenharia em um espaço do
estudante e do engenheiro
recém-formado seria a participação
mais efetiva desses jovens nas áreas
do Clube, como divisões técnicas,
estando presente nas principais
discussões e sendo mais ativos
nos espaços políticos da entidade.
Acredito que investir em um
processo geracional é dar espaço para o jovem também tomar
decisões. Mariana Mello, Engenharia Civil/UERJ.

O Clube de Engenharia coopera na
formação do jovem engenheiro em diversos
aspectos, salientando a importância da
criação de uma rede de contatos, visto
a tamanha importância do networking
empresarial. A transformação do espaço pode
ser alcançada através de uma estrutura de
workshops, cursos e palestras, entre outros.
Igor Cassiano, Engenharia Química da
UERJ/Resende.
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Sabemos que a graduação em Engenharia ainda não fornece debates
amplos sobre o papel do engenheiro como cidadão. O Clube de
Engenharia pode cumprir esse papel, de politizar, discutir e debater
questões tão importantes para a engenharia nacional desde cedo
com os estudantes. Para preencher essa lacuna entre as gerações que
ocupam e pretendem ocupar os espaços no Clube, seria interessante
o estabelecimento de cotas para a juventude em todos os seus espaços
deliberativos, empoderando o jovem engenheiro a decidir questões
da engenharia nacional. Glória Maria Paixão, presidente do Centro
Acadêmico de Engenharia Civil/UERJ.

Em sua grande maioria, os estudantes ainda não possuem
conhecimento dos instrumentos que as entidades de
representação da categoria podem oferecer para os mesmos.
Enxergam as mesmas apenas como entidades que tratam
de questões trabalhistas, desconhecendo todo o viés político
e social que carregam. É por isso que esses espaços não
são ocupados como deveriam pelos estudantes. Investir na
aproximação com os jovens e buscar formas para que nossa
participação ativa em espaços deliberativos e decisórios seja
constante é criar condições para que cada vez mais nós,
jovens engenheiros, nos sintamos representados pelo Clube. Breno de Souza, diretor do
Diretório Acadêmico de Engenharia Mecânica UFF/Volta Redonda.
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Sempre achei necessário a maior orientação e
aproximação dos profissionais já formados com os
estudantes. Acredito que o Clube de Engenharia
permita essa aproximação com a realidade profissional.
Isso favorecerá a orientação dos alunos de todas as
universidades com informações relevantes na área
profissional. O Clube se transformará em um verdadeiro
espaço do estudante de Engenharia através da criação
de uma equipe discente com representantes de cada
instituição de ensino superior pública e privada para
trocar e discutir informações relevantes da área. José
Ricardo Domingues, Engenharia Civil/Estácio de Sá.

“Vejo o Clube como uma entidade centenária que pautou sua
história no debate e defesa da soberania da engenharia nacional
e que precisa renovar seus quadros para dar continuidade a
esse trabalho. Isso fica ainda mais evidente no momento em
que corremos sérios riscos de um desmonte da engenharia
nacional. Aproximar o Clube das universidades é fundamental e,
embora essa aproximação já estivesse acontecendo, a criação da
Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia dá um novo
norte para esse aspecto da renovação. É importante discutir a
participação dos estudantes no Clube. É necessário que sejam
criadas políticas para que isso possa acontecer e pensar uma cota
para estudantes na gestão é sem dúvida uma tarefa urgente para
a direção.” Rafael Amorim dos Santos, Engenharia/UERJ.

A aproximação do Clube de Engenharia
dos futuros engenheiros é essencial para
a complementação de nossa formação.
Apenas o que nos é ensinado na
academia não é suficiente para se ter um
panorama da real situação da engenharia
brasileira e de como decisões da política
podem afetar nossa categoria. O papel do
Clube é fundamental para a construção
do pensamento crítico no jovem para
que ele fuja da alienação de não saber
o que está ocorrendo ao seu redor. Em
relação ao aspecto técnico da profissão, o
Clube tem em seus quadros engenheiros
do mais alto gabarito que, concomitante
com a nossa formação acadêmica,
podem contribuir muito para a nossa
aprendizagem, transmitindo ideias e
experiência. Um exemplo do potencial do
Clube em auxiliar no desenvolvimento
do jovem foram as recentes visitas
técnicas, que puderam mostrar in loco
aquilo que era visto apenas em sala de
aula. Matheus Schaefer, Engenharia
Civil/UFRJ.

Aproximar o jovem do Clube de Engenharia pode suprir uma lacuna na formação política
e científica desse estudante. Dessa maneira, colocar uma entidade tão importante a serviço
dos futuros engenheiros irá fornecer conhecimentos específicos que, de maneira prática, não
são desenvolvidos dentro da universidade. Sendo assim, o Clube de Engenharia possui papel
fundamental na construção de um profissional mais completo e ético com capacidade de
colocar em prática algo que vai além do conhecimento científico. A transformação do Clube
de Engenharia em um ambiente que contemple o jovem estudante só será possível quando os
próprios alunos puderem participar efetivamente do cotidiano da entidade. A criação de espaço
onde os estudantes possam desenvolver metodologias e discutir o futuro de sua profissão é
um passo crucial para a transformação do Clube de Engenharia. George Torno, Engenharia
Química, secretário geral do DCE/UERJ e tesoureiro da FENEEQ.
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Empresas públicas sob a luz dos refletores
Sem alarde, texto que trata das responsabilidades das estatais tramita no Senado em regime de urgência.
O Projeto de Lei do Senado
(PLS) n° 167/2015 trata das
responsabilidades das estatais e,
para a melhor gestão, propõe que
as empresas, inclusive as que são
plenamente públicas, coloquem
à disposição do mercado pelo
menos 25% das suas ações
ordinárias. Se aprovado, o texto
exigirá a profissionalização da
direção das estatais. Apenas
profissionais com formação e dez
anos de experiência de mercado
poderão ocupar os cargos.
Sindicalistas ou cidadãos apenas
com filiação partidária, mas sem
experiência no setor, não poderão
integrar as diretorias e os conselhos
de administração.
Na visão do conselheiro Luiz
Alfredo Salomão, diretor da Escola
de Políticas Públicas e Gestão
Governamental (IUPERJ/UCAM),
há um avanço no debate. “O
substitutivo do PL 167, aperfeiçoou
o texto original, no sentido de
torná-lo mais rigoroso para as
empresas estatais em geral, e não
apenas as que exercem atividades
econômicas”. Ou seja, a proposta
também vale para as que prestam
serviços públicos e as que exercem
atividades sob monopólio.

A função social das
estatais, pautada pelos
interesses da população,
está em discussão.
O PL em discussão
transforma empresas
públicas em Sociedades
Anônimas.
“O projeto obriga as estatais e seus
dirigentes a se enquadrarem nas
regras da Lei 6.404/76, a lei das
S.A., no que tange a demonstrativos
financeiros, obrigações de diretores
e membros do Conselho de
Administração, entre outras
medidas, tais como: não aceitar
pressões dos governantes para que
as tarifas e os preços públicos sejam
congelados, sem uma compensação
econômico-financeira e, assim,
arruínem os balanços e os ratings
das empresas”, comenta Salomão.
O ponto controverso que Salomão
identifica é a obrigação de que as
empresas estatais tenham o capital
representado apenas por ações
ordinárias, com direito a voto, sendo

que as empresas que ora possuem
ações preferenciais teriam o prazo
de quatro anos para convertê-las
em ordinárias. “É evidente que a
conversão das ações preferenciais
em ordinárias de uma empresa como
a Petrobras e a Eletrobras, cotadas
nas bolsas brasileira e estrangeiras
poderia ser uma forma disfarçada de
promover sua privatização, mediante
a conversão de ordinárias em
preferenciais, dando aos acionistas
privados o direito de voto, que hoje
é controlado pelas ações ordinárias
da União ou de entes subordinados
ao Tesouro Nacional, como o
BNDES”, afirma.
“O Projeto de Lei quer submeter
as estatais às mesmas regras que
valem para as empresas privadas.
Então, eu pergunto: vão proibir
também as empresas privadas de
terem ações preferenciais? Todo o
capital da Souza Cruz e da Vale
também vai ser representado por
ações ordinárias com direito a voto?”
questiona Salomão.
Incansável em sua trincheira
de luta contra o Projeto de Lei
em discussão, que entende ser
a “desnacionalização total do
patrimônio coletivo” a economista

e doutora em políticas públicas
pela UERJ, Ceci Juruá, em
carta encaminhada a senadores
e senadoras, questiona: “vocês
ignoram o fato de que, uma vez na
bolsa de valores, nosso setor público
– de norte a sul, de leste a oeste –
que abrange estatais de todas as
esferas da federação, cairá em mãos
dos conglomerados internacionais?
Entre severas críticas Ceci aponta,
ainda, a inconstitucionalidade do
projeto citando o parágrafo 1º (II)
do artigo 61 da Constituição: são
de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que disponham
sobre criação e extinção de Ministérios
e órgãos da administração pública,
observado o disposto no artigo 84-II.
Concluindo, relembra aos deputados
e senadores cláusula pétrea da
Constituição da República do
Brasil e das modernas democracias
ocidentais: são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Em meio às polêmicas há o
consenso de que é absolutamente
necessário traduzir para a sociedade
o que significam, para o futuro do
país, esses 80 artigos que buscam
definir o papel das empresas estatais.
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