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Pelo resgate
da qualidade
nas obras

Crédito: TVBoy
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insegurança,
desrespeito e
preços abusivos
Crédito: Pedro Kirilos / Riotur

A preocupação com obras
públicas seguras põe em xeque a crise de identidade da
engenharia nacional reconhecida internacionalmente pela
qualidade de projetos que
ainda hoje servem de referência. No entanto, pressões
políticas e do poder econômico, licitações pelo menor
preço, entre outros graves
problemas do setor, levam a
um quadro no qual não se faz
mais projetos e nem mesmo
sondagem dos terrenos em
obras que desmoralizam o
Brasil e a profissão.

BARCAS:

Com passagem cara, algumas barcas da CCR são quentes e extremamente desconfortáveis

O preço das passagens das barcas que fazem a travessia da Baía
de Guanabara ligando Rio de Janeiro e Niterói já engrossavam a
lista das mais caras do mundo antes do novo aumento no início de
abril. A CCR, concessionária do serviço de transporte entre as duas
cidades, elevou em 67% a passagem em um ano. O percurso é mais
caro que a linha que liga Wall Street a Rua 34, passando por Long
Island, em Nova York. O preço não é a única reclamação dos 97 mil
passageiros diários das barcas. Atrasos e longas filas são problemas
constantes. A segurança também apresenta problemas.
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Para prevenir acidentes, Engenhão foi interditado por problemas estruturais na cobertura.

Crédito: Divulgação Codesp

Nova Lei dos
Portos divide
opiniões

Até o início de 2013, a lei mais recente que tratava dos portos
brasileiros datava de 1993. Anunciada no dia 6 de fevereiro, a
nova Lei dos Portos vem dividindo especialistas. Para alguns,
a licitação dos portos para a iniciativa privada é a ferramenta
que há muito tempo o setor precisava para ser alavancado.
Para outros, a medida jogará o setor portuário no espaço comum hoje ocupado, por exemplo, pelas empresas de telefonia: uma vez vencidas as licitações, promessas são descumpridas e agências não conseguem assegurar um serviço que
atenda aos interesses nacionais.
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EDITORIAL

Nióbio: agressão aos
interesses nacionais
As edições de abril de 2012 e janeiro de 2013 do Jornal
do Clube de Engenharia destacaram a importância
estratégica dos metais brasileiros, enfatizando que no caso
das “terras raras”, onde a reserva estimada é de 52 milhões
de toneladas, o país importa cerca de 70% do que a sua
indústria utiliza. Um evidente paradoxo.
No caso da edição de janeiro de 2013, o Jornal ressalta que
apenas 1% das ditas reservas estão confirmadas (segundo
o DNPM), gerando uma dúvida técnico-econômica sobre
a pujante previsão, no exato momento em que aquela
preciosidade mineral tem suas demandas ampliadas por
conta do desenvolvimento tecnológico de ponta.
Voltando-se os olhos para o Nióbio, metal de transição
incluso naquela classe mineral, constata-se uma
situação de importância mais imediata que a das
“terras raras” em geral, pois os potenciais brasileiros de
Nióbio já estão confirmados (mais de 95% das reservas
exploráveis do planeta), com jazidas em pleno processo
exploratório (Minas Gerais, Araxá, 61%; Goiás,
Catalão, 21% e Amazonas, São Gabriel da Cachoeira,
12%), portadoras de um bem natural exigível às mais
importantes e variadas aplicações.
O fato de tal exploração se destinar maciçamente à
comercialização do minério como “commodity” implica
a reação de segmentos pensantes da geoeconomia,
discordantes da exportação em grande escala e
defensores de iniciativas industriais que agreguem valor
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ao metal, produzindo-se no país os tantos produtos de
sua essencialidade.
Lamentavelmente, além do aspecto pouco conveniente
que a situação exploratória reinante traz ao interesse
estratégico nacional, não passa de 2% do valor declarado
do metal exportado aquilo que o governo recebe, ou
seja, um quase-nada. Agravam a situação a negociação
subfaturada e a denunciada clandestinidade de parte
expressiva do que sai de minério de Nióbio do país.
Tais fatos  aqui tratados de forma muito resumida 
justificam os tantos movimentos registrados na imprensa
brasileira em geral, como também as investigações que
estão sendo procedidas pelo Ministério Público de Minas
Gerais a respeito das condições legais que privilegiam
a CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração, na exploração das jazidas de Araxá.
Sabe-se que através da Companhia, na condição de
participantes do seu capital, encontram-se grupos de
procedência estrangeira extremamente beneficiados na
condição exploratória reinante. Tais grupos (americanos,
chineses, coreanos do sul e japoneses) importam em
condições altamente vantajosas e exportam de volta
para o Brasil sob a forma de produtos industrializados
aos preços de mercado.
Este é um modelo nada inteligente, que não só contraria
como agride o interesse nacional, e que precisa ser
revisto com a máxima urgência.
A Diretoria
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FACHA (cursos de pós-graduação) • Universidade Estácio de Sá • Universidade Veiga de Almeida • Universidade Federal
Fluminense (pós-graduação) • Centro de Estudos Alexandre Vasconcelos (CEAV) • Colégio Mary Poppins • Colégio e Curso
Intellectus • Curso Múltiplus Concursos • Faculdade Candido Mendes (UCAM) • Pousada Vale Verde de Teresópolis Ltda • Elza
Lentes de Contato • Ótica Cristã Nissi • Ótica Maison de Vue • Ótica Anjos dos Olhos • Fonoclínica Produtos Médicos Ltda. •
Clínica Odontológica New Quality • Kerala Clínica de Terapias Alternativas e Reabilitação Física • Associação Brasileira Beneﬁcente
de Reabilitação (ABBR) • Universo Physio Pilates • Estética de A a Z • DC Grill Churrascaria • Restaurante Zanzariba • Craﬁpark
S/C Ltda • Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina • Manoel Crispun Materiais de Construção
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ENGENHARIA

A cultura do descaso e seus
reflexos na Engenharia

As Divisões Técnicas do Clube de Engenharia se mobilizam para garantir a posição de referência
internacional da engenharia brasileira. Interdições, demolições e erros basilares arranham sua imagem
em um momento em que o mundo tem seus olhos voltados para o país. Em meio ao processo, a falta
de fiscalização das financiadoras e o descaso do poder público, que licita obras sem projeto executivo.

Com o custo do estádio – cerca de R$ 400 milhões –
dentro do previsto, nada explica a existência de sérios
problemas estruturais. Em entrevista coletiva, o prefeito
Eduardo Paes declarou: “não é admissível que um estádio
com tão pouco tempo de vida já apresente um problema
dessa monta, que tenha que enfrentar situações como essa.
Não há dúvida que o futebol carioca sai prejudicado”. Para
além dos danos ao futebol, o caso do Engenhão, somado
a outros, evidencia que algo de muito sério acontece em
nosso país, com graves reflexos na engenharia nacional.

Sem projeto
Prometido para julho de 2012, o mergulhão da Avenida
Marquês do Paraná, no centro de Niterói, pode ser concluído
até o final de 2013. Após o início das obras, guiadas apenas
pelo projeto básico, foram encontradas pedras, uma rocha,
um rio e o lençol freático que inviabilizaram a construção.
A prefeitura fez uma parceria com a Empresa de Obras
Públicas (Emop) do governo do Estado para, finalmente,
realizar os estudos de sondagem do solo e elaborar o projeto
executivo. O lençol freático será rebaixado e a obra do
mergulhão, com mais de um ano de atraso, será entregue
à população. O projeto executivo, que só ficou pronto em
abril de 2013, deveria nortear a obra desde o início.
Em recente palestra no Clube, José Carlos Medaglia
Filho, superintendente nacional de Assistência Técnica e
Desenvolvimento Sustentável da Caixa econômica Federal
afirmou que erros banais continuam ocorrendo. “Eu poderia
passar o dia dando exemplos de empreendimentos que eu
acompanhei e que apresentaram algum problema de projeto
e falta de planejamento. É impressionante como erros
ridículos continuam sendo cometidos. Uma determinada
empresa de saneamento recebeu recursos para uma obra
importantíssima, nos apresentou o que ela entendia como
sendo um projeto básico suficiente para realizar a licitação,
nós avisamos que não era, mas a licitação foi feita”. Medaglia

conta que, embora a licitação contasse com uma barragem,
uma adutora, três estações elevatórias e uma estação de
tratamento, como não havia sondagem, conhecimento
do local, além de haver interferência de uma rede de gás e
outras questões desconhecidas na hora da licitação, o projeto
não pôde ser implantado como o esperado. “Na prática, o
que foi executado foi um poço de captação, a adutora em
outro local, uma estação elevatória e nenhuma estação de
tratamento, e sim a ampliação de uma outra que existia.
Nenhuma barragem foi construída. Não tem como prosperar
algo assim. Aquilo é um arremedo de projeto. Uma colcha de
retalhos pendurada na mesma licitação”.

Crédito: Agência Brasil

Inaugurado em 2007 para os Jogos Panamericanos, o Estádio
Olímpico João Havelange, o Engenhão, foi interditado no
final de março por problemas estruturais na cobertura. A
prefeitura fechou a arena por tempo indeterminado para
prevenir acidentes que poderiam manchar ainda mais a
imagem do país às vésperas da Copa do Mundo e dos Jogos
Olímpicos. Ainda é incerto se os problemas do estádio
estão relacionados ao projeto ou à execução. Depois que a
construtora Delta abandonou a obra – assumida, então, por
um consórcio entre a OAS e a Odebrecht – o projeto do
estádio passou a ser responsabilidade da prefeitura.

O descaso e o menor preço

Com apenas um ano para o início da Copa do Mundo, a interdição do Engenhão
mancha a imagem do país.

Problemas como os evidenciados por Medaglia se
multiplicam pelo país e colocam em xeque a imagem da
engenharia nacional. Em março último, dois prédios de um
conjunto habitacional em Niterói, Grande Rio, construídos
por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, tiveram
de ser demolidos pois ameaçavam desabar. Orçadas em 22
milhões, as unidades habitacionais seriam destinadas aos
sobreviventes da tragédia do Morro do Bumba. Em abril, um
terceiro prédio apresentou problemas nas fundações. O CreaRJ instaurou sindicância para apurar se houve negligência na
obra, mas as falhas de projeto já são evidentes. Em entrevista
para a Agência Brasil, o conselheiro do Clube de Engenharia,
Antonio Eulalio, destacou os erros no projeto: “Os estudos
hidrológicos, geotécnicos, geológicos e topográficos não
foram levados em conta. Os custos dos projetos técnicos
prévios equivalem, em média, a 3% da obra e podem
significar uma economia de até 40% do total se forem bem
conduzidos. Mas o empresário, às vezes, não tem noção, acha
que aquilo é desnecessário e corta onde acha que pode cortar.
Acaba acontecendo isso”, declarou. “A Caixa, por sua vez,
acompanha o cronograma físico e financeiro sem conhecer os
detalhes do projeto”, criticou.

próprio de engenheiros que fiscalizava a aplicação dos recursos
e eram bastante rigorosos.

Ricardo Khichfy, chefe da divisão técnica de Construção
(DCO), concorda que parte da culpa é das financeiras e cita
também o esvaziamento econômico sofrido pela cidade do
Rio de Janeiro. “Se antes as consultorias não davam conta dos
inúmeros projetos de obras públicas em andamento, hoje,
como resultado do esvaziamento econômico da cidade, elas
não existem mais. Nossas obras tinham projetos, estudos
aprofundados de engenheiros gabaritados. Hoje isso não
acontece”, destaca. Em relação às obras privadas, Ricardo
aponta a falta de fiscalização por parte dos financiadores.
“Antigamente, eles (os financiadores) tinham um corpo

Por isso as obras mais antigas estão em boas condições até
hoje. A falta de fiscalização dos financiadores é real. Têm
como maior preocupação apenas a liberação das parcelas, sem
se preocupar com o material e a qualidade do serviço. Isso é
lamentável”, finaliza.
A contratação de serviços de engenharia pelo menor preço
concorre para a queda na qualidade das obras. Para Francis
Bogossian, presidente do Clube de Engenharia, a Lei das
Licitações é importante, mas tem esse aspecto negativo.
“Hoje as obras são licitadas com projeto básico, às vezes com
pré-projeto, quando só deveriam começar com um projeto
executivo pronto. Na área de projeto, inclusive, não deveria
nem haver licitação de preços. Você tem que ter gente de
qualidade. Não dá para brincar com projeto”, destaca.
Francis também propõe a contratação de empresas
especializadas no acompanhamento das obras para fazer
a fiscalização. “Com essas empresas envolvidas, teremos
as empresas projetistas, as executoras e as que fiscalizam
tanto os projetos quanto as obras, resolvendo problemas
de execução com equipes de inspeção. Isso é muito mais
barato que qualquer outro sistema e deveria ser colocado
no custo do empreendimento. Evita tragédias e gastos
muito maiores mais tarde”, defende.
Seminários, palestras e um amplo movimento de
mobilização da Diretoria Técnica e das Divisões Técnicas
(DTEs) do Clube reúnem, com prioridade máxima,
propostas e encaminhamentos de forma a contribuir para
o resgate da imagem internacionalmente reconhecida da
engenharia brasileira.
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INDÚSTRIA

Brasil cada vez menos
A desindustrialização recorde é um processo que se não for revertido pode
transformar o país em mera plataforma para o resto do mundo. Em sete anos,
cerca de 1.300 empresas brasileiras foram compradas pelo capital internacional.
Pensando o país de forma estratégica, em dezembro
de 2011, o Clube de Engenharia lançou manifesto
que alertava para a urgente necessidade de se restituir
legalmente proteção às indústrias genuinamente
nacionais. O documento, resultado de estudos
de um grupo de trabalho formado no Conselho
Diretor meses antes, apontava para os perigosos
resultados do projeto neoliberal implantado no Brasil
principalmente na década de 1990. Entre as primeiras
conclusões estava a necessidade da restituição das
proteções constitucionais à produção nacional, tendo
como foco prioritário e imediato três áreas: indústrias
de petróleo e gás, energia e defesa.
Mais de um ano depois, especialistas identificam
a desnacionalização como um de nossos maiores
problemas, resultado direto da total displicência do
poder público no que se refere à definição de uma
política industrial que garanta desenvolvimento
econômico e social com soberania. Sem políticas
públicas que façam frente ao aumento do domínio
internacional, a economia brasileira se distancia da
situação dos países desenvolvidos e dos outros países
integrantes do grupo BRICS (Brasil, Rússia, India
e China). Em todo o mundo, ao contrário do que
ocorre hoje no Brasil, são comuns políticas que têm
como objetivo beneficiar exclusivamente empresas de
capital nacional.
Os números são assustadores. De acordo com a
pesquisa “Fusões e Aquisições” da KPMG Consultoria,
em 2004, quando a pesquisa começou a ser feita,
69 empresas de capital majoritariamente nacional
passaram para mãos estrangeiras. Os números
escalaram até 2008 e 2009, quando houve uma
pequena queda. Nos últimos três anos, no entanto, o
número de empresas compradas por estrangeiros não
parou mais de crescer e bateu recordes consecutivos.
Em 2010, foram 175 e, em 2011, 208 empresas. No
ano passado, 296 empresas nacionais passaram para o
controle estrangeiro.
Embora o governo Dilma Rousseff esteja investindo
no conteúdo nacional no que se refere às compras do
Estado, o fenômeno, que pode ser visto como uma
verdadeira tragédia, avança. Segundo o Banco Central,
só no primeiro bimestre de 2013 houve um aumento
4

de 221,78% nas remessas de lucros e dividendos das
filiais de multinacionais para suas matrizes em relação
ao mesmo período no ano passado. Carlos Ferreira,
engenheiro, membro do conselho editorial do Clube
e representante da entidade no Fórum Permanente
de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro,
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj), destaca o rombo que isso representa
nas contas do país. “Para se ter uma ideia da sangria
que a desnacionalização representa, nos últimos dez
anos foram remetidos 410 bilhões de dólares pelas
empresas transnacionais para suas matrizes fora do
país”, denuncia. Para deixar claro o que isso representa,
Carlos usa como exemplo as reservas do Tesouro. “As
reservas deixadas pelo governo anterior ao governo
Lula eram de 25 bilhões de dólares. A duras penas,
conseguimos acumular mais 345 bilhões de dólares
em uma década. É menos do que foi enviado para
fora e, vale lembrar, boa parte disso foi para empresas
estatais de outros países”.

estão suas filiais. Ao entrar para a cadeia produtiva
de uma nova empresa, a antiga nacional pode matar
seus fornecedores.
Outros fatores colaboram para a atual situação,
como explica o economista Carlos Lessa, ex-reitor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e expresidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Em palestras e artigos
sobre a desnacionalização industrial, a proteção à
indústria é apresentada como um assunto que, no
passado, era tema relevante e recorrente na imprensa,
mas “hoje é tratada como medida de restrição às
importações e de abertura de comércio com o mundo
globalizado”. A adesão à Organização Mundial do
Comércio (OMC) resultou numa limitação fortíssima
da soberania nacional em matéria de incentivo à
industrialização. O microscópico regime automotivo
brasileiro, um pálido plágio da meta automobilística
de JK, foi considerado, por Pascal Lamy (diretor da
OMC), ‘potencialmente uma medida restritiva ou de
distorção do comércio’”.

Resultados inevitáveis
As companhias que adquirem empresas brasileiras
são, em sua maioria, multinacionais com
centros de pesquisa consolidados no exterior. O
desenvolvimento de mentes nacionais não só é
barrado – os laboratórios da empresa comprada
são fechados –, como o capital nacional passa a
alimentar o desenvolvimento e domínio tecnológico
de outros países, impactando frontalmente o
desenvolvimento do Brasil.
O ciclo vicioso se estabelece de forma ainda mais clara
nas concorrências. Empresas grandes, consolidadas
internacionalmente, têm maior capacidade financeira
que as nacionais, que lutam pelo mesmo mercado.
A compra de competidores menores não é rara e,
assim, o total controle do mercado é estabelecido.
Os lucros, obviamente, são enviados para as sedes
e o país se transforma em chão de fábrica para os
seus compradores. A relação da desnacionalização
com outra mazela, a desindustrialização, é grande.
Multinacionais já possuem seus fornecedores e não
têm nenhuma obrigação com o conteúdo local onde

Áreas estratégicas
Com a exceção do setor atômico, não há área a salvo
da desnacionalização. Segundo a pesquisa da KPMG,
a tecnologia da informação lidera o processo. Setores
de alta tecnologia são especialmente sensíveis, uma
vez que são os responsáveis pelo real desenvolvimento
dos países em todo o mundo. Nesse cenário, a
desnacionalização da indústria da defesa se destaca.
Em artigo sobre o assunto, Mauro Santayana falou
de um país que está “na contramão do mundo ao
desnacionalizar o pouco de indústria bélica que
dispõe, com entrada maciça de empresas estrangeiras
(entre elas, e de forma agressiva, as de Israel) no
parque industrial brasileiro, mediante aquisição
de firmas nacionais ou de associação com nossos
empreendedores”. Santayana destaca que o cerco
estrangeiro à indústria da defesa brasileira chegou a
um ponto crítico evidenciado pelo fato de que “todas
as empresas nacionais que desenvolveram tecnologia
militar nos últimos anos tiveram o seu controle
adquirido por grupos internacionais”. Na prática,
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dono da sua indústria
isso significa que o conhecimento
desenvolvido no Brasil pertence agora
às multinacionais, que passam a decidir
até onde essas empresas em solo
brasileiro podem ir no desenvolvimento
de novas tecnologias bélicas.
Outras áreas se destacam no rombo cada
vez maior causado pela desnacionalização
no país Carlos Ferreira cita as empresas
automobilísticas como um exemplo
clássico. No governo Jucelino Kubichek,
no programa “50 anos em 5”, o país foi
invadido pelas multinacionais sem prérequisitos. “A Peugeot Citroen, para se
instalar na Argélia, foi obrigada a se
associar a uma empresa local. E isso é
comum no mundo todo. No Brasil, no
início, havia um acordo tácito em que
as transnacionais fariam os veículos e as
empresas nacionais seriam responsáveis
pelas autopeças. Isso acabou. Na área
automobilística a desnacionalização
foi total”, denuncia Carlos. O Brasil
é o quinto maior mercado, o sexto
maior montador de veículos e não tem
marca própria ou centro de pesquisas e
desenvolvimento.

Caminhos possíveis
Restituir as diferenças, de forma
inequívoca, entre empresas brasileiras
de capital nacional, com sede e centro
de decisões e pesquisa no país, de
TAM, empresa brasileira de aviação recentemente comprada pela Latam Airlines Group.
empresas estrangeiras, transnacionais
e multinacionais e suas filiais, é o que o manifesto de energia elétrica e gás, além de ter empresas no
do Clube de Engenharia reivindica. Seria o pontapé setor aéreo, automobilístico, naval e de defesa. “Os
inicial para reverter o quadro atual em que, Estados Unidos compraram um dos maiores ícones
segundo Carlos Ferreira, “nenhum país consegue se do capitalismo, a General Motors, no meio da crise.
A empresa é hoje a melhor do mundo ao lado da
desenvolver”.
Toyota”, lembra Carlos.
Para ir além e, de fato, caminhar para uma solução,
Carlos acredita que a participação do Estado é Há, ainda, a inércia do empresariado. Com os juros
imperativa: “Não vejo nenhuma possibilidade do mais baixos da história, alta desoneração da folha de
Brasil sair dessa camisa de força de exportador de pagamento, isenção de impostos e financiamentos
produtos primários se não houver uma participação disponíveis, ainda assim, falta ousadia. “O empresário
efetiva do Estado na economia”. Enquanto no Brasil brasileiro quer viver de renúncia fiscal e de incentivo.
essa participação estatal é vista como algo prejudicial Investe muito pouco. O governo, pelo seu lado, se
e retrógrado, o mundo caminha em sentido oposto, preocupa demais com a composição para as eleições
mesmo nos países que compõem o carro chefe do de 2014. Pautado pela mídia não encontra a coragem
capitalismo neoliberal. A França, por exemplo, tem e a vontade política necessárias para enfrentar o
bem acomodados na esfera pública a distribuição problema”, finaliza Carlos.

“ A desnacionalização gera no sistema político um círculo
vicioso tão sério como o causado na economia. Controlando o
que há de mais poderoso na estrutura econômica e financeira,
as transnacionais fazem prevalecer seus interesses na formulação
das políticas governamentais, nas leis etc.
Isso porque, no modelo político de molde ocidental, a
pluralidade de partidos e as eleições periódicas não significam
democracia, pois a grande maioria dos eleitos depende de
volumosos recursos financeiros e de acesso à grande mídia,
especialmente à TV. Ora, a grande imprensa e outras fontes de
formação de opinião estão, secularmente, a serviço de interesses
que não são os nacionais.
Foram 1.296 empresas brasileiras desnacionalizadas de 2004 a
2011, período em que as remessas oficiais de lucros ao exterior
montaram a US$ 405 bilhões, e as remessas disfarçadas em
outras contas, um múltiplo disso. Adicionando as 296 de 2012,
o total, desde 2004, vai para 1.586.
Certamente é importante a iniciativa do Clube de Engenharia
em defesa das empresas genuinamente nacionais. É importante,
mas não suficiente, uma Emenda à Constituição para restituirlhe o capítulo da Ordem Econômica, inclusive com a distinção
entre empresa de capital nacional e de capital estrangeiro, que foi
extirpado do texto votado em 1988, por iniciativa do governo
de FHC, executante do Consenso de Washington.
É fundamental estabelecer a reserva de mercado para empresas
de capital nacional em áreas como as três sugeridas pelo
Clube de Engenharia. Não menos prioritário para todos
os setores produtivos e financeiros, são regras, para serem
cumpridas, que estabeleçam firmemente a concorrência. Para
haver desenvolvimento tecnológico, elevação da renda e da
qualidade da produção, é indispensável acabar com o império
dos oligopólios sobre o mercado, liderados por transnacionais,
muitos dos quais operam como carteis.
Como realizar isso? Assegurar as reservas de mercado para empresas
nacionais, financiando-as a longo prazo e a juros favorecidos,
ajudando-as a investir na capacitação de seus engenheiros e
técnicos para absorver e desenvolver tecnologias, praticando
inclusive tecnologia reversa e fazendo contratos de transferência
de tecnologia, sob adequada supervisão de órgãos estatais, como
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (que nunca
foi dotado para exercer as funções que devia desempenhar).
A propósito, é urgente para o Brasil revogar a Lei de Propriedade
Industrial, adotada em conformidade com os acordos nessa
área, firmados na Organização Mundial do Comércio - OMC,
e rever esses acordos, denunciando-os se necessário. Além da
desnacionalização das empresas privadas e estatais, os governos,
principalmente a partir de Collor, desnacionalizaram o próprio
Estado brasileiro. Se os brasileiros, engenheiros ou não, querem
ser alguma coisa na vida, esse estado de coisas tem de acabar.
Em suma, só haverá desenvolvimento econômico e social, e bons
empregos para engenheiros e para outros brasileiros, se a produção
for realizada por empresas nacionais em regime de concorrência.”
Trecho da entrevista exclusiva de Adriano Benayon, economista e diplomata,
autor do livro “Globalização versus Desenvolvimento”, 2ª edição, da
Editora Escrituras/SP. Leia a entrevista na íntegra no portal do Clube de
Engenharia (http://www.portalclubedeengenharia.org.br/info/a-crescentedesnacionalizacao-da-industria-no-brasil)
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Momento decisivo para os
portos nacionais

Após chegar a uma situação insustentável e travar toda a cadeia de exportação
nacional, portos brasileiros são alvo de novas políticas do governo, em projeto
polêmico que aposta na iniciativa privada para a revitalização do setor.

Sem investimentos em infraestrutura que acompanhassem
o crescimento econômico, os gargalos inevitáveis estão em
todo lugar. Na água, os navios esperam em média 16 dias
aguardando um espaço para atracar, ficando quase 90% do
tempo da estadia inoperantes. Nos portos, os contêineres levam
11 dias para serem despachados, enquanto em outros países,
o prazo não passa de 3 dias. Antes disso, são vistoriados pela
Polícia Federal, Anvisa, Ibama, Receita Federal, Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Governo Federal.
Nas vias de acesso aos portos, filas quilométricas de caminhões
apinhados aguardam um espaço para descarregar.
A operação deficiente dos portos para a demanda crescente gera
atrasos que encarecem o preço do transporte das mercadorias.
As multas aplicadas sobre os fretes marítimos são pagas pelo
exportador ou importador brasileiro e as empresas perdem
competitividade. Enquanto na Malásia o custo médio de
exportação de um contêiner é de US$ 435,00, na China,
US$580 e US$ 1.450 na Índia, no Brasil, paga-se em média
US$ 2.215 por container. O custo de exportação nos Estados
Unidos e Alemanha não chega à metade do praticado no Brasil.
Especialista em transportes, um dos fundadores da Valec e
responsável pela organização do corredor Centro-Leste, Paulo
Augusto Vivacqua, presidente da Academia Nacional de
Engenharia (ANE), avalia que o custo do transporte de cargas no
Brasil caminha na contramão do resto do planeta. “No mundo
todo a regra é reduzir sempre o custo dos transportes. No Brasil
é diferente. A tarifa é fixa em um patamar alto”, explica.

Mudanças necessárias
Esperando um crescimento sustentado da economia e
respondendo aos problemas cada vez mais evidentes, o
Governo Federal anunciou, ainda em 2012, um novo Marco
Regulatório para o setor portuário. A Medida Provisória
595/12, conhecida como a MP dos Portos está em discussão
na Câmara. Para garantir agilidade e competição, o governo
apostou na liberação da movimentação livre de qualquer
tipo de carga de terceiros em terminais de uso privado.
6

Antes da MP, tais terminais só podiam
movimentar carga própria.
Sob o regime de concessão de uso de bem
público, a MP viabiliza a formalização
em contratos de concessão e de
arrendamento, mediante licitação, dos
portos públicos, tendo como critérios,
entre outros, a maior movimentação
de carga e menores tarifas. O prazo de
exploração é de 25 anos, prorrogável
por mais 25 anos, com a reversão ao
poder concedente de bens e instalações
ao final do prazo contratual. Já os
portos privados funcionarão através de
contrato celebrado entre os interessados
e a Secretaria de Portos (SEP). O prazo
Porto de Santos virou notícia em março, quando a fila de caminhões para descarregar chegou a 30 quilômetros, enquanto navios
das autorizações também será de 25 anos, Oaguardavam
em alto mar para atracar.
mas com prorrogações sucessivas, desde
assumirá o planejamento, definindo diretrizes para os processos
que o titular da concessão se comprometa com investimentos
licitatórios e seletivos. A MP criou, ainda, o Conselho Nacional
e dê continuidade às atividades de operação portuária na
de Integração de Políticas de Transporte (Conit); as comissões
instalação.
de Assuntos de Praticagem e a das Autoridades nos Portos
Pelo menos 53 terminais em 20 portos com contratos (Conaportos). A Empresa de Planejamento e Logística (EPL)
vencidos, como Paranaguá (PR), Rio Grande (RS), Itaqui vai auxiliar no planejamento do setor.
(MA) e Recife (PE) serão objeto de processo de nova licitação.
Esse modelo de gestão está esbarrando em discordâncias no que
Os portos de Santos (SP) e de Belém (PA) deverão inaugurar
se refere ao controle dos portos por parte dos estados e municípios
o processo de relicitação dos terminais públicos arrendados
que será substituído pelo controle centralizado federal. Alguns
à iniciativa privada. A tendência do governo é fazer os novos
parlamentares acreditam que esse ponto poderá prejudicar o
arrendamentos por "blocos" de portos. Vivacqua vê com
planejamento regionalizado, hoje feito pelos estados. Segundo
bons olhos a maior abertura do governo para a entrada do
a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann em recente
setor privado. “Não temos muito do que se orgulhar do
audiência pública, a centralização reproduz um modelo que vem
nosso desempenho na área. É hora de abrir esse mercado e
sendo usado em outros setores, como energia e aeroportos. “A
explorá-lo. Quanto mais concorrência, melhor”, destacou.
agência reguladora faz as licitações, e o ministério setorial fecha

Divergências e fiscalização
A discussão no congresso segue e tem pontos polêmicos ainda
em aberto. Um deles é a possibilidade de contratação direta de
trabalhadores. Os terminais privados não precisarão contratar
empregados por meio de um órgão gestor de mão de obra.
As mudanças podem reduzir a demanda dos portos públicos,
dependentes das regras rígidas do governo, como a exigência de
licitações. Isso não será necessário em portos privados.
Dos 34 portos públicos do país – entre marítimos e fluviais –
16 são delegados, concedidos ou têm sua operação autorizada
à administração pelos governos estaduais e municipais. A MP
também muda esse panorama, centralizando as licitações e
a fiscalização do setor na Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq). Já a Secretaria Especial de Portos (SEP)

os contratos e faz o acompanhamento”, explicou. Vivacqua vê a
questão com desconfiança: “Os maiores interessados em ter um
porto funcional e eficiente são estados e municípios, além de
seus cidadãos. Centralizar decisões tirando poderes dos mesmos
é complicado. Perderemos uma salutar concorrência entre
estados e municípios”, destacou.

A proximidade da administração e investimentos nos portos dos
cidadãos pode influenciar em um ponto que, segundo Vivacqua,
é decisivo: a cultura e a participação popular. “Note o respeito que
se tem com o Banco Central, por exemplo. Ali estão os grandes
talentos, as vontades políticas não mandam, os posicionamentos
são técnicos. Isso porque a economia é o coração do país e nisso
não se mexe. Só esquecem que os transportes são também
essenciais. Nessa área sim, mudam os ministros, cargos técnicos
são ocupados por políticos, não há respeito”, destaca.

Crédito: Agência Petrobras

Em março o apagão dos portos alardeado há anos finalmente
chegou ao noticiário. Enquanto clientes chineses cancelaram
um pedido de 600 mil toneladas de soja, a fila de caminhões
para descarregar no Porto de Santos chegou a 30 quilômetros.
Tudo isso em meio a uma safra recorde de soja de 83 milhões
de toneladas. O problema não é novo. Nos últimos dez anos,
o comércio do Brasil com outros países triplicou e os portos,
principal porta de entrada e saída de produtos exportados e
importados, sofreram com isso.
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Travessia das barcas Rio/
Niterói mais cara que em NY
O preço das passagens das barcas que fazem a travessia da Baía de
Guanabara ligando Rio de Janeiro e Niterói já eram uma das mais caras do
mundo antes do novo aumento, no início do mês de abril.

Os preços não são a única reclamação dos 97 mil
passageiros diários das barcas. Atrasos e longas filas são
problemas constantes. Só em março foram 4 dias de
longas filas que chegavam a 100 metros. A segurança
também apresenta problemas. Em fevereiro, a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de
Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e
de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp)
multou a CCR Barcas em R$574 mil devido a um
acidente em que uma embarcação se chocou com a
ponte de atracação do píer da Praça XV em novembro
de 2011. Caso o serviço das barcas seja insatisfatório a
ponto do usuário optar por outro meio de transporte,
a mesma CCR Barcas receberá pela viagem do Rio a
Niterói (ou vice-versa), uma vez que a concessionária
também administra a Ponte Rio Niterói.
De acordo com Fábio Tergolino, Membro do Fórum
Permanente de Mobilidade Urbana na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, sediado no Clube
de Engenharia, a batalha por transportes dignos está
sendo travada em todo o país, mas a estreita ligação
do executivo estadual e municipal com os executivos
dos transportes torna a situação do Rio mais perversa.
O governo não cobra os milhões de reais em multas
da agência reguladora que a CCR não paga há anos,
incentiva a redução de custos da empresa com a
redução da operação comercial no horário noturno.
É a consagração da ilegalidade e no bojo disso vai a
qualidade de vida do carioca.”, denuncia. Assessor

Engenharia levantou o debate das compras
públicas como ferramenta para fortalecer
e fazer renascer setores especialmente
prejudicados pela falta de incentivos. “Se
essas sete embarcações fossem compradas
aqui, quantos empregos qualificados seriam
gerados? Enquanto empregamos na China,
desempregamos aqui e isso mexe com toda a
cadeia produtiva. Quem perde é a engenharia.
Nosso minério de ferro, comprado barato
aqui, vai voltar em forma de barcas lá da
China”, explica o conselheiro.

Crédito: Gloverbr2008

A travessia da Baía de Guanabara, da Praça XV, no
Rio de Janeiro, para a Praça Araribóia, em Niterói, um
percurso de 20 minutos, já era a segunda mais cara
do mundo no dia 2 de abril, quando foi aplicado o
reajuste que elevou o preço das passagens para R$ 4,80.
É o segundo reajuste em um ano. Em abril de 2012, o
aumento foi de 60,7%. Somado ao aumento de 2013,
de 6,7%, também em abril, a CCR elevou em 67%
a sua passagem em um ano. Segundo levantamento
recente, o percurso é mais caro que a linha que liga
Wall Street à Rua 34, passando por Long Island. Ir a
Niterói é mais caro, ainda, que ir de Nápoles à Ilha
de Capri, na Itália. De Belém a Marajó, no Pará, uma
viagem que tem o equivalente a 16 vezes o percurso,
com ar-condicionado, não chega ao preço pago no Rio.

Negócio lucrativo
Novas barcas chinesas poderão diminuir os problemas nos próximos anos.

para assuntos de transporte do vereador Reimont (PT/
RJ), Tergolino acredita que a criação do Conselho
Municipal de Mobilidade poderá influenciar no
debate. A criação de um grupo executivo que estudará a
implantação do conselho já está prevista no orçamento
municipal desse ano.

Compras internacionais
A insatisfação dos usuários com a segurança,
manutenção e preços se somam a uma questão muito
cara ao Clube de Engenharia. No dia 15 de março o
governador Sérgio Cabral assinou contrato com o
estaleiro chinês Afai Southern Shipyard, da holding
China Shipping Group, para a aquisição de sete novas
barcas que farão o percurso Rio-Niterói. A promessa
do secretário de Transportes, Julio Lopes, é dobrar a
capacidade das barcas de 12,6 mil lugares para 24 mil
lugares por hora. Segundo o governo do estado, outras
duas barcas serão construídas pelo estaleiro cearense
Inace. O total do investimento nas nove embarcações
foi de R$ 273 milhões.
Em reunião do Conselho Diretor do Clube de
Engenharia, no dia 08 de abril, o conselheiro Vagner
da Silva Oliveira apresentou proposta em regime de
urgência sobre o assunto questionando a compra das
barcas. Quando o governo do estado decidiu pela
compra dos trens do metrô na China o Clube de

O aumento da tarifa, justificado pela
Agetransp como o remédio para um
“desequilíbrio econômico e financeiro do contrato de
concessão da Barcas S/A” – posteriormente comprada
pela CCR – veio logo após a publicação de um balanço
da empresa. Segundo o documento, as rodovias
serão a prioridade do orçamento esse ano. A Nova
Dutra levará R$261,2 milhões. Para as barcas, foram
alocados R$30,2 milhões para obras de melhoria e
equipamentos. O balanço também evidenciou um
forte crescimento em receita líquida, fechando o ano
de 2012 com R$ 5,197 bilhões, 15,2% acima do
faturamento do ano anterior. Relatório da Secretaria
Estadual de Transportes aponta que, segundo auditoria
da fundação Coppetec, a CCR Barcas obteve um
aumento de R$ 3,6 milhões em suas contas após o
reajuste das tarifas em 2012.
Em recente manifestação contra o aumento dos
preços, o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL/
RJ) criticou a postura do estado na questão. “Em
conversa com o secretário de transporte, ele me disse
que as barcas não funcionam de madrugada porque
não dá lucro. Com um secretário que pensa assim,
a CCR não precisa gastar com advogado de defesa.
Seus interesses já estão protegidos pelo governo do
estado”, denunciou. “Trata-se de um patrimônio
público. O contrato de concessão não foi cumprido
pela concessionária em diversos pontos e não há mais
o que debater nesse sentido”, finalizou.
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Almas femininas em festa no almoço de março
Diplomas, certificados, poesias e muito
mais fizeram do almoço mensal um
momento especial com a homenagem às
mulheres. O encontro foi de todos e todas

que aniversariavam e seus convidados, mas
a bela tarde foi um presente principalmente
para as mulheres trabalhadoras que
receberam os cumprimentos do Clube

Engenheiras e arquitetas brindam às mulheres (da
esq. para a dir.) Lilia Varela Clemente dos Santos,
Rosa Varela Clemente dos Santos, Maria Elizabete
Vasconcelos Rodrigues, a aniversariante Duaia Vargas
da Silveira, Eliana Alves da Silva, Eliane Camardella e
Ana Lúcia Moraes e Souza Miranda.

Entre o diretor aniversariante Jaques Sherique e o presidente
Francis Bogossian o Conselheiro Aimone Camardella, autor
e poeta, faz a sua homenagem em versos que reproduzimos
aqui parcialmente ”Para o mundo os teus anseios ficam
todos concentrados, em paixões e devaneios, de momentos
enlevados! És ainda a consequência deste mundo evoluir, está
na tua existência a evolução do porvir!

Mesa reservada para a irreverência e a alegria da
turma de engenheiros formada na Escola Nacional de
Engenharia em 1966.

Marcos Lazaro Lourenço, o mais novo
sócio aniversariante recebe o abraço de
Francis Bogossian e a homenagem do
Clube.

Com longa trajetória à frente das mais importantes
instituições de engenharia do país, o engenheiro,
professor e ensaísta Edson Monteiro, entre outras
atividades, integra os Conselhos Diretor e Editorial do
Clube de Engenharia. Autor de sete livros que , em sua
grande maioria, se concentra no tema Ética, lançou, em
2011, “A Ética da Solidariedade – Um Ensaio Histórico
sobre a Nova Aliança, abordando do Domínio Romano na
Judeia até o Ministério de Jesus (63 a. C. a 33 d.C), com
8

de Engenharia e os agradecimentos da
Associação Brasileira de Engenheiras e
Arquitetas (ABEA) pela “participação
ativa na transformação do Brasil”.

Na mesa da presidência ilustres convidados.
Da esq. para a dir. William Maciel, Aimone
Camardella, Maria Helena do Rego Monteiro
Gonçalves, Agostinho Guerreiro, Francis
Bogossian e Maria José Candiota Lima.

O tradicional congraçamento, com o “parabéns pra você” e o momento
de repartir o bolo, foi também um encontro de emoções das mulheres
homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher e dos sócios, diretores
e funcionários que comemoravam mais um ano de vida.

reimpressão no ano em curso. Neste trabalho, o divino e o humano
percorrem episódios reveladores em uma viagem revolucionária
pelos tempos de Jesus na Terra. Edson Monteiro lançou seu
primeiro título em 1992, já esgotado, com a publicação da obra
“Aspectos Éticos na Engenharia”. Para ele, ética é o respeito
incondicional à natureza, aí priorizado o ser humano. Para
tanto, ao ético são necessárias coerência e disciplina, binômio
dependente de um processo educacional que ele considera
fundamental aos resultados da boa engenharia.
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Conselho Diretor

Café com o Presidente

Eleições com votação eletrônica

UERJ debate o país
e a engenharia

Foto: Cecília Lorenzo

A migração para um sistema eletrônico moderno
e seguro que dê agilidade às eleições para diretoria,
conselho diretor e diretoria executiva das divisões
técnicas especializadas tem mobilizado a diretoria
nos últimos anos. Após estudos, planejamentos
e reuniões, dia 8 de abril o economista Sérgio
Pettezzoni, diretor da empresa Perseu Software,
apresentou ao Conselho Diretor o sistema
desenvolvido especialmente para o Clube de
Engenharia. Foi criada uma comissão do Conselho
Diretor para estudar a viabilidade do projeto.

O economista e empresário Sérgio Pettezzoni apresenta os avanços tecnológicos
para as eleições no Clube de Engenharia.

Sociedade Civil

Conferência das Cidades será no Clube
A 5ª Conferência Municipal das Cidades,
preparatória para a quinta edição nacional do
evento, será realizada no Rio de Janeiro, no edifício
sede do Clube de Engenharia, nos dias 18 e 19 de
maio. O tema será 'Quem muda a cidade somos
nós: Reforma Urbana Já'. O objetivo principal é
propor a interlocução de autores e gestores públicos
com diversos segmentos da sociedade sobre assuntos

relacionados ao desenvolvimento urbano. Os debates
promovidos pelas etapas da Conferência colocam
nas agendas pública e política questões urbanas
que sempre foram tratadas apenas no âmbito local.
Também promovem a formação de redes de difusão
de informações sobre a função social da cidade e
fortalecem o Conselho das Cidades, que age como
o interlocutor das propostas aprovadas em plenárias.

Alunos e alunas da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
em um total de 117, participaram no último dia 11 de
abril do Café com o Presidente. Após ouvirem Francis
Bogossian e conhecerem um pouco mais da história
do Clube de Engenharia, iniciaram conversa na qual o
alto nível foi o destaque da tarde na interlocução com o
presidente e o diretor Jaques Sherique. Entre as questões
levantadas estavam a geração de energia elétrica no país
e a falta de tecnologias na área hidrelétrica, os problemas
relacionados ao projeto do Estádio Olímpico João
Avelange, o Engenhão, e a contaminação em Santa Cruz,
zona oeste da cidade, causada pela maior siderúrgica
da América Latina, a Thyssem Krupp Companhia
Siderúrgica do Atlântico (TKCSA).

Homenagem

Medalha do Mérito Geográfico

Francis Bogossian se disse triplamente honrado.
“Pela medalha, por ela vir da Sociedade Brasileira

Clube de Engenharia. O presidente do Crea-RJ,
Agostinho Guerreiro, atribuiu a homenagem ao
trabalho de equipe: “Fui escolhido nominalmente,
mas sinto que esta homenagem é do Crea-RJ, de seus
conselheiros, diretores, funcionários. Cada prêmio
que recebemos é, além de um reconhecimento, um
estímulo e uma responsabilidade”.

Foto: Cecília Lorenzo

Reconhecendo a importância do Clube de Engenharia
para o desenvolvimento do país, a Sociedade Brasileira
de Geografia (SBG), fundada em 1883, entregou dia
26 de março a Medalha de Mérito Geográfico, sua
maior comenda, ao presidente Francis Bogossian.
O presidente do Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura (Crea-RJ), Agostinho Guerreiro, o
embaixador Alberto da Costa e Silva, a professora
e geógrafa Ana Lúcia Azevedo e o presidente da
Associação dos Engenheiros Ferroviários (Aenfer),
Luiz Lourenço de Oliveira também foram
homenageados. O encontro contou, ainda, com a
presença do presidente da Comissão Cultural da SBG
e chefe da Divisão Técnica de Recursos Minerais do
Clube de Engenharia, Benedicto Rodrigues.

Francis Bogossian e Agostinho Guerreiro recebem a homenagem da Sociedade
Brasileira de Geografia.

de Geografia e por recebê-la das mãos do William
Paulo Maciel”, presidente da SBG e conselheiro do
9
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Novos
olhares
para
o
uso
DTEs
em AÇÃO e a ocupação do solo

Debates
sobre
florestas
avançam
Os graves problemas vividos pelo setor florestal
levaram à criação do Fórum Florestal Fluminense,
formado por universidades, empresas, instituições e
entidades que buscam, entre outras ações, construir
uma agenda comum. Esse importante espaço de
debates é fruto do “Diálogo Florestal Nacional”, que
nasceu no bojo de uma mobilização internacional.
No Brasil, a iniciativa teve início em 2007 com
foco na Mata Atlântica e já em 2008 foi formado o
Fórum Florestal Fluminense, que tem como temas
prioritários a discussão sobre mercado florestal
e produção de sementes; agilidade, eficiência e
descentralização de licenciamentos ambientais;
incentivos estatais a serviços ambientais; crédito e
fomento; além de educação ambiental e legislação.
Organizado pela Divisão Técnica de Recursos Naturais Renováveis (DRNR), do Clube de Engenharia, e pela Associação Profissional dos Engenheiros
Florestais do Estado do Rio de Janeiro (APEFERJ),
o encontro teve como palestrante Rodrigo Bacellar
Mello, do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
Os principais temas abordados por Bacellar foram
a reposição florestal e o Programa de Regularização
Ambiental (PRA), que reúne um conjunto de ações a
serem desenvolvidas por proprietários rurais.

Em momento decisivo para a área, a segunda mesa
redonda sobre a exploração do subsolo, organizada
em 12 de abril pelas divisões técnicas de Recursos
Naturais Renováveis (DRNR) e Urbanismo e
Planejamento Regional (DUR) teve como tema
central a exploração dos minerais. O debate, que
se estabelece em terreno incerto, contou com
a participação de Flavio Erthal, presidente do
Departamento de Recursos Minerais do Estado do
Rio de Janeiro (DRM-RJ), que questionou: “um
novo Código Mineral é discutido, mas as regras
ainda não foram divulgadas para a sociedade civil.
Também não se sabe se elas serão apresentadas em
forma de Medida Provisória ou Projeto de Lei”.
Entre os destaques do debate está a ordem de
exploração do solo: “Hoje a prioridade é para quem
chega primeiro. Se alguma empresa enxerga em
algum local a capacidade de exploração primeiro que
outra, ganha o direito de explorar. As novas regras
devem mudar isso”, destacou Erthal. Segundo ele, as
mudanças nas regras modificam a ordem das decisões
sobre a exploração. O governo vai definir que bens
minerais poderão ser explorados, definir áreas para
licitar e as empresas vão se candidatar para pesquisa.

As regras para royalties também serão modificadas. “A
partir do código o processo anterior se inverte e é o
governo que diz o que poderá ser explorado”, afirmou.
O novo marco regulatório da mineração criará uma
Agência Reguladora, mudará o código de exploração
e as leis na área. A mineração em discussão em Brasília
demonstra que agora o governo enxerga a questão
como tema importante. É um avanço,” finalizou
Erthal. A questão ambiental envolvida na exploração
mineral foi abordada pelo chefe da Divisão Técnica de
Recursos Minerais do Clube de Engenharia (DRM),
Benedicto Rodrigues, como um tema preocupante
que precisa ser debatido com cautela.
O deputado estadual Edson Santos (PT-RJ) e
o vereador do Rio de Janeiro, Eliomar Coelho
(PSOL), entendem que a sociedade carioca precisa
pressionar para que o poder público se empenhe na
construção de uma legislação e no mapeamento de
intervenções já realizadas na busca de soluções para
os problemas do uso sem critério e indiscriminado
do subsolo da cidade. O rico debate contou,
ainda, com a participação de Marcos Antonio
Soares Monteiro, do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM).

Estudos podem garantir
encostas seguras

Na 6ª Conferência Brasileira de Encostas (Cobrae),
que aconteceu no Clube de Engenharia dia 11 de
abril, foram debatidos os estudos das encostas como
meio de segurança e trabalho preventivo, assunto
ainda recente no Brasil. Organizada pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia
(ABMS) em parceria com a divisão técnica de GeA reposição florestal é a ampliação de áreas floresta- otecnia (DSG), a conferência evidenciou a possibidas como forma de compensação ao desmatamento lidade de se evitar escorregamentos e, consequentede vegetação natural. Os créditos de reposição flo- mente, grandes tragédias, com estudos preventivos.

desastres naturais que obrigam a estudar o assunto.
Recentemente vivemos esses desastres no estado.
Há registros recentes de 5 mil deslizamentos, 1300
mortos e milhões em prejuízos materiais nas tragédias da Região Serrana e outras”, explicou.

O geólogo do Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GeoRio), Ricardo D’Orsi,
divulgou dados sobre o sistema Alerta Rio, do qual
é coordenador. Ricardo reafirmou a importância
do estudo de encostas apontando algumas regiões
restal para os proprietários de terras e posseiros estão O presidente da Comissão Organizadora da 6ª Co- de alta suscetibilidade a escorregamentos. Estivesendo discutidos e já existem em boa parte do país.
brae e vice-presidente da ABMS Nacional, Paulo ram presentes: Felipe Gobbi, presidente da ABMSSempre que houver exploração de florestas e formaHenrique Dias, falou sobre a Conferência e os mo- -NRRS; Cristina Schmidt, gerente de engenharia
ções sucessoras a reposição florestal é obrigatória.
“Os créditos serão emitidos para os proprietários ru- tivos para que fosse organizada no Rio de Janeiro. na Huesker Brasil; Petrucio Junior, gerente técnico
rais que realizarem plantio florestal de modo adequa- “O evento acontece a cada quatro anos e voltou ao da Maccaferri América Latina; e Bruno Lima, da
Rio por causa do histórico de acidentes e efeitos de Fugro In Situ Geotecnia Ltda.
do e voluntário”, esclareceu Rodrigo.
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Relembrando a Coluna White
Dando prosseguimento a uma série de eventos que resgatam a história da geologia, a Divisão Técnica de Recursos Minerais (DRM) realizou no dia 26 de março
mais uma palestra histórica. Dessa vez o homenageado
foi I.C. White. Os palestrantes convidados foram Renato
Ramos, do Museu Nacional da UFRJ, e o engenheiro
Thomaz de Aquino Arantes.

White entrou para a história quando, em 1908, elaborou
a primeira coluna estratigráfica da Bacia do Paraná, na
Serra do Rio do Rastro, que se tornou conhecida como
Coluna White. A região fica no trecho da Rodovia SC438, entre os municípios de Lauro Müller e Bom Jardim
da Serra, no estado de Santa Catarina. Sua grande importância vem das unidades estratigráficas desenvolvidas

pelo geólogo norte-americano Israel Charles White, que
dá nome à Coluna.

I.C. White estudou a geologia da Bacia do Paraná entre
os anos de 1904 e 1906, como chefe da Comissão de Estudos das Minas de Carvão. Essa comissão foi criada pelo
governo brasileiro para avaliar o potencial energético do
carvão da Bacia do Paraná, minerado de forma incipiente
no sul do Brasil. Renato Ramos mostrou diversos pontos
relevantes da Bacia do Paraná, chamando atenção para
a importância econômica da região, onde encontra-se
Xisto Betuminoso e carvão mineral. A história de Israel
White foi narrada pelo chefe da DRM, Benedicto Rodrigues que, em seguida, convidou os palestrantes para que
falassem sobre estratigrafia e estudos geológicos.

Engenharia e Arquitetura
como carreiras de estado
Um engenheiro no final de carreira no funcionalismo público
ganha menos que um advogado no início de carreira. A engenharia, a arquitetura e a agronomia chegaram ao mais baixo
patamar de valorização profissional. Segundo especialistas,
essa disparidade tem como base alguns pontos que precisam ser discutidos pela categoria, como a inexistência de um
órgão que agregue todos os profissionais da área em serviço
público. Esse e outros dados alarmantes foram apresentados
no dia 9 de abril pelo engenheiro José Roberto Senno, em
palestra organizada pelas divisões técnicas de Exercício Profissional e Engenharia do Ambiente.

José Roberto Senno, presidente da Associação Nacional dos
Servidores Públicos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
do Poder Executivo Federal, citou a importância dos profissionais do sistema Confea/Crea no funcionalismo público e
o completo abandono que vivem hoje. “Mais servidores públicos formados em engenharia, arquitetura e agronomia no
serviço público significa mais estudos, melhor conhecimento
do país, melhor planejamento, mais projetos, menos erros,
mais contratos com a iniciativa privada, mais empregos, mais
eficiência e efetividade, mais exportação, melhor distribuição da produção nacional, preços mais baratos, maior PIB,
menores impostos, menor custo Brasil, entre tantos outros
ganhos para o país”, destacou.
“ A desvalorização é o grande inimigo, afirma Senno.” No
governo federal há uma valorização parcial do profissional. O
engenheiro que é ‘analista de infraestrutura’, um cargo criado
nesse governo, ganha 20% acima da média e os engenheiros
contratados como ‘técnicos’ das universidades federais ganham metade. É uma disparidade injustificada”, denuncia,
usando os salários médios como exemplo: “O salário de um

Presidente da Associação Nacional dos Servidores Públicos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Poder
Executivo Federal destacou a grande desvalorização da profissão no serviço público hoje

O palestrante Renato Ramos apresentou a Bacia do Paraná.

Investimentos
nas divisões
técnicas

Em reunião realizada pelo Conselho Coordenador
engenheiro hoje equivale a 26% do salário de um advogado das Divisões Técnicas Especializadas (DTEs), no
ou procurador, que têm uma estrutura mais organizada, que mês de abril, foi destacado pela coordenação o esestão dentro de um órgão só, a Advocacia-Geral da União.
forço que vem sendo exercido por todas as instâncias
Um advogado equivale a quatro engenheiros. E nada pode
do Clube para dar maior visibilidade às 19 DTEs.
justificar isso”.
Conscientes da importância dos debates e ações que
Eduardo Konig, presidente da Sociedade de Arquitetos e
compõem a intensa agenda de profissionais e de toda
Engenheiros do Rio de Janeiro, lembrou a criação do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, no governo a direção do Clube de Engenharia na busca de soluMoreira Franco. “Era a nossa procuradoria. Tinha como ções para os problemas nacionais, os investimentos
objetivo transformar as profissões do sistema em carreiras de visam também melhores condições de trabalho para
Estado. O instituto teria orçamento próprio para contratar o funcionamento das Divisões Técnicas.
pessoal, para assessorar as prefeituras que não têm quadros.
Deu certo no princípio e hoje dá errado, por incompetência
dos governos que se sucederam”, lamentou.

No Portal da Engenharia, www.clubedeengenharia.
org.br, em novos espaços físicos, novo mobiliário,
Senno acredita que a vontade política é determinante. “Se um acessos dedicados de internet nas salas de reuniões
governo algum dia olhar a administração pública e seus desafios e quadros para projeção, entre muitos outros equisem ideologia, de forma neutra, e estudar os casos de sucesso pamentos necessários, já disponíveis, a proposta
na área, podemos nos tornar, em 15 anos, uma das melhores
é permitir um maior intercâmbio de informações
administrações públicas do mundo”, prevê, citando a Petrobras
entre as DTEs, o Conselho Diretor e a Diretoria.
como exemplo de sucesso.
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Segurança em edificações: agora é lei
Lei da Autovistoria, uma proposta do Clube de Engenharia nascida após a queda dos
edifícios da Cinelândia, passa pelo legislativo e é sancionada pelo prefeito Eduardo Paes

Assumindo imediatamente o seu papel, o Clube de
Engenharia se mobilizou em torno do tema. Convocou
especialistas e formou uma comissão que, por semanas,
se debruçou sobre a questão. Algumas propostas surgiram
desse trabalho e uma delas acaba de virar lei. No final
do mês de março o prefeito Eduardo Paes sancionou
a Lei Complementar 126, a “Lei da Autovistoria em
Condomínios”, que exige que prédios, residenciais e
comerciais, avaliem periodicamente suas condições de
conservação, estabilidade e segurança.

Novas responsabilidades
A proposta do Clube determina a obrigatoriedade de
vistorias técnicas periódicas com intervalo máximo de
cinco anos em imóveis residenciais e comerciais. A ideia é
atestar a conservação, estabilidade e segurança dos imóveis
de forma preventiva. O resultado de tais vistorias será
informado à prefeitura por meio de formulário online,
indicando o nome do profissional que a realizou, registro
profissional e o número do registro ou da Anotação de
Responsabilidade Técnica.
Será aplicada multa diária, podendo chegar ao valor de
cálculo do IPTU do imóvel quando: 1. a vistoria técnica não
for realizada; 2. o laudo técnico não for apresentado com as
condições do imóvel após a realização de medidas corretivas
apontadas na vistoria; e 3. não comunicação ao Município
de que o imóvel encontra-se em condições adequadas de
uso. A prefeitura irá criar o cadastro eletrônico pelo qual as
informações serão enviadas.

Fotos: Katja Schiliró

Foi uma obra interna de reforma no nono andar do edifício
Liberdade, na Cinelândia que, no dia 25 de janeiro de
2012, fez ruir os 18 andares do prédio, além de causar o
desabamento de dois prédios vizinhos: Treze de Maio e
Colombo. O preço da negligência foi a morte de 17 pessoas
e um país em choque. Na época, em consequência direta da
tragédia, o país atentou para a inexistência de leis e normas
para que algo parecido não voltasse a acontecer.

Conselheiro do Clube de Engenharia, Manoel Lapa coordenou os trabalhos que levaram à elaboração e
posterior aprovação da Lei que pode dar maior segurança aos cidadãos

Mobilização com resultados
A proposta da Lei de Autovistoria nasceu da ação técnica de
uma comissão coordenada pelo então Vice-Presidente e atual
Conselheiro do Clube, Manoel Lapa, e contava com a ampla
experiência dos engenheiros Bruno Contarini, Justino Artur
Ferraz Vieira, César da Silva Pinto, Luiz Carneiro, Gilberto
Mascarenhas do Valle e Cláudio Nóbrega.
Paralelamente ao trabalho da comissão, em fevereiro de 2012,
Manoel Lapa, Pedro da Luz, vice-presidente do Instituto de
Arquitetos do Brasil (IAB); Sydnei Menezes, presidente do
Conselho de Arquitetos e Urbanistas (CAU); Olímpio dos
Santos, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado
do Rio de Janeiro (Senge-RJ) e Sergio Medina Quintella,
diretor do Instituto de Engenharia Legal (IEL), reunidos
em audiência aberta, debateram questões relacionadas
prioritariamente à fiscalização de obras de reformas em
edifícios privados. Outro debate, organizado também pela
comissão, contou com a presença do Secretário Municipal de
Urbanismo, Sérgio Dias.
A Lei da Autovistoria é uma das propostas apontadas pela
comissão. Além dela, o Clube também pontuou a necessidade
da criação de um banco de dados de plantas estruturais,
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hidráulicas, de energia e arquitetônicas da cidade e uma lei
que estabelecesse a obrigatoriedade do licenciamento de obras
internas em caso de troca de paredes ou com risco de afetar
estruturas. O texto final da Lei da Autovistoria foi aprovado
pelo Conselho Diretor. “Depois dos muitos eventos e reuniões,
eu e o presidente Francis levamos a proposta ao presidente da
Câmara de Vereadores e ao Secretário de Urbanismo. É um
caso claro em que o Clube mais uma vez esteve presente em
momento importante para a engenharia nacional. Temos um
problema sério hoje no que diz respeito à qualidade de obras
e uma das formas que encontramos para reagir essa situação é
a criação dessa lei.

Desafios para a regulamentação
Vitória do Clube e da própria sociedade civil, a importância
da Lei da Autovistoria é um consenso, mas algumas questões
seguem em aberto e a regulamentação é necessária para que a
lei vigore de fato. Em entrevista ao jornal O Globo o presidente
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CreaRJ), Agostinho Guerreiro, destacou a necessidade de um
trabalho multidisciplinar, uma vez que as áreas abrangidas
pela lei exige, cada uma delas, um especialista. “Por mais
conhecimento que tenha, um engenheiro civil, por exemplo,
não pode verificar a parte elétrica.”
Uma vistoria completa também demandaria tempo e pode chegar
a custar R$ 20 mil. Segundo o conselheiro e engenheiro civil
Antero Parahyba, o preço vai variar de acordo com o tamanho
do espaço a ser vistoriado, idade do prédio e outras facilidade e
dificuldades encontradas em cada caso. A regulamentação precisa
ser eficiente para que não nasça uma indústria de laudos. “A
sociedade precisa entender que não se trata de mera formalidade,
mas de um diagnóstico sério e necessário para a sua segurança.”
Manoel Lapa destaca que a questão precisa ser vista de forma
ampla. “Há milhares de pontes no país, por exemplo, que não
são vistoriadas. Boa parte dos edifícios no Rio, em particular
pela proximidade do mar, estão com problemas de conservação
e os síndicos não têm noção da gravidade disso”, explicou.

