Internet para todos?

Descaracterizado, projeto
Internet para Todos perde o
perfil social e ganha versão
financista.
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Protagonismo jovem
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Participaram do 2°
Encontro de Estudantes de
Engenharia mais de 500
jovens de todo o estado.
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Tempo de eleições no país e no Clube de Engenharia
EBC

Bandeiras históricas são defendidas em
documentos, peças de campanha e debates
marcados pela defesa da engenharia, da
afirmação da democracia e do resgate de um
Brasil soberano. O rico momento permite
que muitas vozes, divergentes ou não, possam
ecoar junto à sociedade brasileira na busca de
saídas urgentes para o crescente desemprego
e o desmonte do país entre tantas outras
ameaças e, também, nos caminhos a percorrer
à frente da centenária “Casa do Engenheiro”.
Nesta edição, da página 6 a página 11 estão
publicadas as informações sobre as eleições
que se realizarão dias 29, 30 e 31 de agosto.
Não deixe de participar!!!

páginas 6 a 11
ALMOÇO

URBANISMO

O polêmico
uso do solo
urbano

Desprezado pelas gestões municipais,
o planejamento urbano e o
ordenamento do uso de seus espaços
segue indefinido.

página 4

A democracia
nossa de
cada dia

As chapas Nosso Clube de Engenharia
e Engenharia e Desenvolvimento têm
o primeiro ato público em almoço
de confraternização.

página 7
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

DEMOCRACIA: Necessária ao
Desenvolvimento Inclusivo do Brasil
O Clube de Engenharia se prepara
novamente para escolher, pelo voto, sua
Diretoria e um terço de seu Conselho
Diretor. Trata-se de um momento único para
que seus associados possam trazer, para a casa
da engenharia brasileira, propostas e reflexões
sobre os caminhos e perspectivas da nossa
profissão.
Enquanto organização da sociedade civil,
o Clube de Engenharia tem promovido
debates e elaborado propostas para que
o Brasil supere as crises e turbulências
que atravessa. E, sendo 2018 também um
ano de eleições gerais para os poderes
Executivo e Legislativo da União e dos
Estados, nos aliamos às forças democráticas
e progressistas para questionar o desmonte
de empresas estatais e de políticas públicas,
que são estruturais para diferentes setores
da economia e da sociedade. Agora nas
eleições a sociedade tem uma oportunidade
única para apontar os caminhos que o país
precisa seguir para, na democracia, retomar
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seu desenvolvimento econômico soberano,
sustentável e socialmente inclusivo.

DIRETORA DE ATIVIDADES
INSTITUCIONAIS
Maria Glícia da Nóbrega Coutinho

Nossas eleições internas consagram o
entendimento de que a democracia se
constrói diariamente, com discussões
políticas e ideologicamente plurais em todas
as camadas e setores da sociedade. Assim
sendo, preservar o Clube de Engenharia
atuante e propositivo, porém sem se
imiscuir em questões político-partidárias,
é imprescindível. É preciso manter nossa
atuação à altura dos desafios do Brasil e das
necessidades da engenharia brasileira.
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Conclamamos todas e todos a sustentar
nossas pautas históricas: a Democracia, a
Soberania e a Engenharia, que são essenciais
neste momento. É a partir dessa postura que
nos tornamos mais fortes e preparados. Que
estejamos prontos para enfrentar o que está
por vir, à frente de um Clube de Engenharia
cada vez mais representativo e atuante.
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Saem políticas públicas e entram interesses financeiros

O pequeno município de Pacaraima,
na região norte de Roraima, fronteira
com a Venezuela, recebeu no último
dia 18 de julho duas antenas do programa Internet para Todos. A partir
de agora, os alunos e professores da
Escola Estadual Indígena Tuxuana
Silvestre Messias e da Escola Municipal Casemiro de Abreu terão acesso
à internet banda larga, graças ao
Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações (SGDC), lançado na
órbita da Terra há pouco mais de um
ano. A previsão é que cerca de 2.030
alunos da rede pública de ensino e
a rede de saúde de Pacaraima se beneficiem do programa nos próximos
meses, com a ligação de cerca de 20
novos pontos na cidade.
Os pontos de Banda Larga foram
instalados em Pacaraima apenas
dois dias depois da decisão da ministra Carmem Lúcia, presidente do
Supremo Tribunal Federal que, após
forte pressão governamental, liberou
a parceria entre a Telebras e a americana Viasat, negada anteriormente
por ela própria.
O processo que paralisou o programa via liminar do STF foi movido
pela empresa nacional Via Direta.
Com base em Manaus, a empresa
alegou ter sido lesada com a parceria entre a Telebras e a Viasat (que
explora 100% da capacidade civil
do satélite), uma vez que, segundo
informou, havia um acordo firmado
com a Telebras para que a empresa
manauara utilizasse 15% da capacidade do satélite. Alguns circuitos
que já haviam sido instalados tive-

A pressão não era pequena. O satélite que viabiliza o projeto, lançado
pela Telebras – o único brasileiro em
meio a outros 50 utilizados pelo país,
todos estrangeiros – seguia em órbita,
inutilizado, aguardando decisão judicial. Segundo a Telebras, os prejuízos
sociais e econômicos eram enormes
e “os danos financeiros relacionados
ao satélite em órbita já somam um
valor de, pelo menos, R$ 80 milhões”,
divulgou, em julho, o diretor Comercial da Telebras, Alex Magalhães. O
satélite, que tem 15 anos de vida útil,
perdeu o primeiro deles aguardando
o desenrolar do conflito.

Patusco acompanha a questão de
perto desde o início da concepção
do plano e participou de audiências
públicas sobre o tema no Congresso Nacional. “Não sabemos exatamente o que vai acontecer com
esses dois processos que estão no
Supremo. Muito embora a ministra
Carmem Lúcia tenha derrubado
sua própria liminar no processo que
corria contra a Viasat, em Manaus
ainda existem esses dois processos
que são de natureza diversa. O argumento dos sindicatos é de que
alguma empresa brasileira poderia
prestar o mesmo serviço para a
Telebrás. Eles dizem não ter sido
contatados para oferecer proposta
para a prestação do serviço”, afirma
Patusco.

Problemas judiciais

Planos modificados

ram que ser desinstalados, sob pena
de R$ 200 mil por dia de multa,
tanto à Telebras quanto à Viasat.

A queda da liminar que congelava a
parceria entre Telebras e Viasat não
colocou um ponto final na questão.
Agora já em uso, o satélite pode
voltar a ser inativado dependendo
da decisão de outros dois processos
que correm na justiça, movidos por
dois sindicatos patronais do setor, o
Sinditel Brasil e o Sindisat.
Diretor de Atividades Técnicas
do Clube de Engenharia, Marcio

Desejado pelas Forças Armadas
desde a privatização da Embratel, o
Satélite Geoestacionário de Defesa
e Comunicações (SGDC) foi lançado em maio de 2017.
A Telebras foi encarregada de tocar
o projeto, que tomou corpo para
resolver duas questões de uma só
vez: a banda X, correspondente a
30% da capacidade do satélite, seria
destinada às Forças Armadas. Os

Defesa Aérea & Naval

O projeto Internet para
Todos é modificado e
passa a atender aos
interesses de empresa
americana parceira.

O SGDC é o único satélite em órbita brasileira capaz de cobrir todo o país com conectividade de
altíssima velocidade (banda Ka).

outros 70% da capacidade seriam
usados para o projeto Internet para
Todos. “O projeto mudou: decide-se
por vender a capacidade do satélite
para empresas interessadas em sua
exploração. Empresas buscam lucro,
e o lucro não era a ideia inicial do
projeto, mas a universalização da
banda larga, inclusive onde o lucro
não é possível. As mudanças no projeto inviabilizam uma implementação robusta de política pública
porque nos subordina aos interesses
financeiros das empresas”, destaca
Patusco.
O primeiro leilão da capacidade
civil do satélite terminou sem interessados. Logo depois da licitação, a
Telebrás anunciou que havia encontrado uma interessada sob condições
diferentes daquelas do leilão. Assim
nasceu a parceria com a americana
Viasat. Segundo as Forças Armadas,
as salas de controle da banda militar
e da banda civil são diferentes e isso
é suficiente para manter a segurança
dos dados.

Entre a cruz e a espada
“A posição do Clube de Engenharia
sempre foi contra a alteração do
escopo do projeto, voltado para o
social e para o atendimento às Forças Armadas. O que veio depois é
puramente financista. Estamos entre
a cruz e a espada. Como já mudaram, a menos que se tenha uma modificação grande no cenário político,
não vejo um cenário melhor. Isso
porque também são empresas internacionais. Não são brasileiras. Fato
é que temos um satélite perdendo
vida útil a cada dia. É uma decisão
difícil saber em que caminhos apostar”, finaliza Patusco.
Leia mais no portal do Clube de
Engenharia: https://bit.ly/2wdvbOk
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Após diversos baques econômicos e de gestão, a “cidade maravilhosa” pós-olímpica é vista
como uma sombra do que já foi.
A história registra a desatenção
crescente com alguns aspectos
fundamentais das políticas
públicas no Rio de Janeiro e,
talvez, na maioria das cidades brasileiras. Desde a gestão
do engenheiro Pereira Passos
(1902/1906), salvo momentos
pontuais, a Prefeitura do Rio
adota um modus operandi que
beneficia quem vive “da” cidade
e não quem vive “na” cidade. É
essa a linha de raciocínio que,
segundo especialistas, dita as regras da ocupação do solo urbano
e, em conseqüência, de seu uso.

No Rio, a última iniciativa do poder
público sobre o tema foi o Projeto de
Lei Complementar (PLC) 57/2018,
apresentado pela gestão Marcelo
Crivella à Câmara Municipal. O
texto, que institui a lei de uso e ocupação do solo na cidade, foi encaminhado sem debate com a sociedade
para ser votado em apenas um mês.
O projeto estava entre outros 27
apresentados pelo executivo municipal, em novembro de 2017, para
votação até dezembro do mesmo
ano. Entre as matérias em discussão
constavam temas de grande importância, como o Plano Municipal de
Educação.
O quadro, considerado grave, mobilizou a diretoria de Atividades
Técnicas e as divisões técnicas
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Pressão social pode mudar a história das
cidades brasileiras

O Maracanã, centro das atenções nas cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada e da Paralimpíada, ainda hoje é alvo de fortes críticas por obras realizadas
sem grandes benefícios para a população.

especializadas de Transporte e
Logística (DTRL) e Urbanismo e
Planejamento Regional (DUR), que
reuniram, em 25 de julho, no Clube
de Engenharia, o vereador Reimont
(PT-RJ), o arquiteto e urbanista
Canagé Vilhena, e o engenheiro
civil e conselheiro do Clube José
Stelberto Porto Soares para discutir
o “PLC 57-2018 – Que institui a lei
de uso e ocupação do solo na cidade
do Rio de Janeiro”.

Cidade conflagrada
“Por força da ausência de ação do
Estado, criamos uma cidade em que
1/3 das pessoas vive em condições
sub-humanas. Isso está chegando
a uma condição de impedir a convivência das pessoas. Não se trata
mais apenas da questão da moradia,
mas da própria convivência civilizada na urbe. O Rio de Janeiro é
hoje uma cidade conflagrada, ocupada por milícias, por bandos, por
tráfico. É uma cidade com ausência
absoluta do poder público e esse

debate vai ajudar a que se forme
uma consciência da sociedade para
mudar os rumos disso e para que
possamos reordenar um espaço que
é de todos, e não como hoje, um
espaço utilizado por poucos em
detrimento de muitos”. O destaque foi do presidente do Clube de
Engenharia, Pedro Celestino, que
abriu o evento destacando a sua
relevância.
O subchefe da divisão técnica de
Urbanismo e Planejamento Regional, Affonso Augusto Canedo
Netto, também deu ênfase à importância do debate. “Uma lei dessa
complexidade e dessa importância,
no momento que vivemos, precisa
ser debatida pela sociedade. O relacionamento que temos entre os
ocupantes da zona urbana, cada vez
mais densa, precisa ser ordenado.
Os legisladores precisam regular
e mostrar o que tem sido feito em
termos de legislação para controlar
melhor o crescimento das grandes
cidades”, destacou.

Ilegalidade e
inconstitucionalidade
Considerado vital para uma cidade
que cresce sem planejamento, o projeto não foi votado às pressas graças
à pressão de vereadores que entraram com requerimentos de informações às secretarias de Conservação e
Urbanismo, Infraestrutura e Habitação. São muitos os problemas apontados no texto. Negando o próprio
Plano Diretor da cidade em alguns
pontos, o PLC não apresenta planos
de habitação social, não traz ferramentas para reverter ou controlar o
adensamento populacional já estabelecido sem plano de impacto e de
urbanização das áreas e não avança
no que diz respeito às novas áreas
que estão sendo disponibilizadas
para construção civil, desconsiderando as de preservação ambiental.
“Esse projeto tem um misto de ilegalidade e de inconstitucionalidade,
e vamos lutar para que ele não seja
aprovado pela Câmara Municipal”,
afirmou Reimont.
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O primeiro plano diretor do município data do início da década
de 1990. Ele previa a aprovação da
nova legislação urbanística. A previsão não se cumpriu e todas as exigências do plano ficaram para trás,
quando foram adotados planos estratégicos importados de Barcelona

como os principais instrumentos de
planejamento da cidade. “Isso nada
mais era que uma melhoria do ambiente urbano principalmente nas
áreas centrais. Mais uma vez, a herança deixada foi uma proposta que
funciona como um código de obras
para um conjunto de bairros: normas para regulamentar construções,
para atender o mercado imobiliário
formal, sem dar maior importância
para a infraestrutura do território,
principalmente na zona suburbana”,
destacou Canagé.

A importância das
audiências públicas
Canagé conhece os problemas trazidos da Câmara dos Vereadores por
Reimont. Stelberto Soares também:
“Não são questões técnicas, uma vez

que o corpo técnico da prefeitura é
competente. São problemas puramente políticos, destaca Stelberto.
Falham, segundo afirma, a articulação, a escolha de prioridades e a execução do que é pensado e colocado
em leis.
Reimont completa destacando que
não falta vontade política: ela existe,
mas aponta para o lado contrário
aos interesses da população. “Temos
arcabouço legal para discutir as muitas questões urbanísticas da cidade.
Não se está deixando a administração urbana de lado, mas operando a
cidade politicamente e relegando a
um segundo plano aqueles que realmente precisam ser beneficiados”.
Para Stelberto, o diagnóstico vem
com base na sua experiência de

EBC

Os desencontros da legislação voltada para o ordenamento da cidade
não são novidades, assim como o
foco nos negócios e não nas pessoas.
Entre o final da década de 1930 e o
início da década de 1970, o Rio de
Janeiro foi organizado por normas
de controle de construções e algumas poucas obras para o transporte
de mão de obra e mercadorias. Não
houve, então, nenhuma preocupação em preparar o território para
sustentar a estruturação daqueles
espaços. “Nós invertemos a lógica do
planejamento urbano: partimos do
particular, que é a legislação urbanística, para não chegar ao geral, que
é o plano urbanístico. O ideal seria a
preparação do território para receber
o impacto das construções, que devem atender às condições ambientais e à infraestrutura necessária para
que todas as partes da cidade sejam
consideradas próprias para a vida urbana”. Já naquela época, a relevância
econômica do mercado imobiliário
era muito grande e, segundo o urbanista Canagé Vilhena, isso explica
por que esse setor sempre dominou
as decisões do poder público no que
diz respeito ao planejamento.

Historicamente, o executivo municipal beneficia quem vive “da” cidade e não quem vive “na” cidade.
Quando existem, planos de habitação social, por exemplo, não trazem ferramentas necessárias para
reverter o dramático quadro da falta de moradia.

engenheiro sanitarista. “O Favela
Bairro, por exemplo, ícone mundial,
foi incapaz de planejar a intervenção
de fato nas favelas. Não entrou nas
grandes, não conseguiu planejar a
intervenção nas menores. Construiu
35 estações de tratamento, 85 elevatórias de esgoto e 800 quilômetros
de redes de esgoto. Ao tentar entregar para a Cedae, a empresa recusou
a operação. Segundo os últimos
dados aos quais tive acesso, das 35
estações, só duas estão tratando o
esgoto. Das 85 elevatórias, 3 funcionam. O Favela Bairro não conseguiu
negociar com os órgãos públicos
para operar o que foi construído e,
assim, o sistema todo foi se perdendo”, lamenta Stelberto.
O ponto de consenso foi a certeza
de que a pressão social é a saída para
questão tão relevante para o Rio de
Janeiro e sua região metropolitana.
“Enquanto não nos organizamos
como sociedade para pressionar e
cobrar, ficaremos nos queixando
eternamente. O Ministério das Cidades foi criado e depois destruído,
entregando o planejamento para os
negócios. Nós da área técnica somos
excluídos das decisões, a partir da
lógica que vê a prefeitura como o
cliente, quando, na verdade, o cliente
é a população. Por isso a audiência
pública é fundamental. Não importa
se o responsável pelo projeto é um
gênio da técnica. A população precisa ser ouvida”, finaliza Stelberto.

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

Clube de Engenharia
Av. Rio Branco, 124 - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2178-9220 / 2178-9200
www.clubedeengenharia.org.br
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Calendário das Eleições para a Diretoria,
Conselho Fiscal, Renovação do Terço do
Conselho Diretor e Eleição das Mesas
Diretoras das Divisões Técnicas Especializadas
(DTEs) - Triênio 2018/2021
MÊS

DIA

HORA

01 - (4ª feira)

20h

03 - (6ª feira)

07 - (3ª feira)

18h
20h

20h

SETEMBRO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DIAS 29, 30, 31/08/2018
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL PARA
O TRIÊNIO 2018/2021
ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO TERÇO DO
CONSELHO DIRETOR PARA O TRIÊNIO 2018/2021

Término de registro de Chapas para as
eleições das DTEs

ELEIÇÃO DAS COMISSÕES EXECUTIVAS DAS DIVISÕES
TÉCNICAS – TRIÊNIO 2018/2021

Sorteio, caso haja mais de uma Chapa
concorrendo para uma DTE, da posição
das mesmas na cédula
Término de verificação do
preenchimento das condições exigidas
para inscrições de Chapas nas DTEs

Em conformidade com os termos dos artigos 22 § 3º alínea a, 26 e seu
Parágrafo Único, 27 item “c”, 28 § 1º e § 2º, 29, 49 à 69 do Estatuto
e Título VII do Regimento Interno, convoco os senhores associados
para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se nos dias 29, 30 e 31
de agosto de 2018, quarta, quinta e sexta feira das 12 às 20 horas, no
24º pavimento do Edifício Edison Passos, Av. Rio Branco, 124, para a
eleição dos membros que comporão a DIRETORIA, CONSELHO
FISCAL e TERÇO DO CONSELHO DIRETOR, para o triênio
2018/2021 e em conformidade com os termos do artigo VII-55 - § 1º
do Regimento Interno, para as COMISSÕES EXECUTIVAS DAS
DIVISÕES TÉCNICAS, para triênio 2018/2021. A Assembleia instalar-se-á em 1ª convocação no dia 29 de agosto às 12 horas com qualquer número de associados efetivos quites, presentes, considerando-se
em sessão permanente durante os dias e horas acima mencionados, a
fim de receber os votos dos associados. A eleição somente terá validade
com a participação de um número de associados igual a no mínimo
10% dos associados efetivos quites no dia 31 de julho de 2018. Às 20
horas do dia 31 de agosto de 2018, 3º e último dia das eleições, o Presidente da Assembleia procederá o encerramento do Livro de Presença
dando por terminada a fase de votação e iniciando a apuração. Rio,
10/08/2018. Pedro Celestino Pereira – Presidente.

Limite para recebimento de material de
cada Chapa concorrente as DTEs a ser
enviado aos eleitores
Envio do material sobre Chapas
concorrentes as DTEs aos votantes

27 - (2ª feira)

18h

Encerramento da lista dos votos
recebidos por correspondência dos
associados residentes fora do Grande
Rio e nos Estados.(Art. VII-32 do
Regimento Interno)

28 - (3ª feira)

18h

Reunião dos coordenadores de Chapas
para indicação de um fiscal por Chapa
para acompanhamento da votação e do
processo de apuração

29 - (4ª feira)

11h

Abertura da Assembleia Geral Ordinária

29 - (4ª feira)

12h

Início do 1º dia de votação

29 - (4ª feira)

20h

Término do 1º dia de votação

30 - (5ª feira)

12h

Início do 2º dia de votação

30 - (5ª feira)

20h

Término do 2º dia de votação

31 - (6ª feira)

12h

Início do 3º dia de votação

31 - (6ª feira)

20h

Término do 3º dia de votação

31 - (6ª feira)

20h30

10 - (2ª feira)

18h

Início da apuração
Assembleia Geral Magna para posse dos
eleitos.

ESTATUTO
Art. 50 – Quorum – 10% (dez por cento de Associados Efetivos quites em 31 de julho do ano
em que a eleição se realiza).
Art. 51 – Candidatos – Associados Efetivos quites, que tenham tido a admissão aprovada
pelo menos 1 (um) ano antes da data da Assembleia de eleição – até 28/08/2017.
Matrícula – 39.371
Eleitores – Que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte)
dias antes da data da realização da referida Assembleia – até 30/04/2018 – Matrícula
– 39.640
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Calendário das Eleições das Comissões Executivas
das Divisões Técnicas - Período 2018/2021

Carros elétricos: realidade atual e
perspectivas futuras
O Clube realiza evento sobre o tema, em 5 de setembro próximo, com
palestra de Natália Moraes, formada em Economia pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado em Planejamento Energético pela
COPPE/UFRJ. Desde 2008, a economista trabalha na Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), órgão do Ministério de Minas e Energia (MME),como
analista na Diretoria de Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais. A
proposta é apresentar as alternativas tecnológicas de eletrificação veicular e
sua inserção na frota de veículos leves dentro do contexto mundial e nacional,
bem como ressaltar desafios, objetivos e repercussões do desenvolvimento
deste mercado. O evento é uma promoção da Diretoria de Atividades
Técnicas – DAT e da Divisão Técnica de Engenharia do Ambiente – DEA.

AGOSTO DE 2018
ALMOÇO

A democracia se faz presente na casa da engenharia
NOSSO CLUBE DE
ENGENHARIA

As eleições do Clube de Engenharia sempre foram muito além da renovação
de sua diretoria, de seu Conselho Diretor e de suas Divisões Técnicas
Especializadas (DTEs). O pleito que a entidade realiza anualmente desde
a sua fundação é um momento de reafirmação de importantes e antigas
bandeiras, consolidadas ao longo de seus 138 anos: engenharia como
símbolo do desenvolvimento, democracia e soberania.

A apresentação da chapa Nosso
Clube de Engenharia foi feita pelo
candidato à presidência Fernando
Leite Siqueira. Ele, que já foi vice-presidente do Clube na gestão
Francis Bogossian, destacou que a
chapa tem uma composição multipartidária, congregando pessoas de
diferentes matizes “para fortalecer a
democracia do Clube de Engenharia, entidade centenária que tem a
responsabilidade intrínseca de defender a engenharia nacional e, por
consequência, o desenvolvimento
sustentado e a soberania”, destacou.

Siqueira falou de sua experiência
na Petrobrás, onde trabalhou por
25 anos. “Participei do desenvolvimento tecnológico que gerou três
prêmios internacionais em águas
profundas. Ali aprendi o quão
importante é a contribuição da
tecnologia para o desenvolvimento
de uma nação. Participei de um
programa de nacionalização no
qual viabilizamos 1.600 fabricantes
de equipamentos industriais, todos brasileiros, que geraram 3.500
empresas subfornecedoras que
competiam internacionalmente no
estado da arte”. Siqueira criticou,
ainda, as mudanças na legislação
que causaram o desmonte de um
parque nacional recém-conquistado, o que chamou de “assassinato
tecnológico”.

Fotos: Fernando Alvim

Entre os objetivos da chapa, Siqueira apontou, além de alimentar
o espírito democrático da casa,
incrementar a participação de
novos sócios, novos protagonistas.
“Queremos atrair a juventude para,
juntos, defendermos a engenharia
nacional, a nossa indústria, as nossas riquezas, como minerais estratégicos, biodiversidade e energia”,
declarou.

O almoço de confraternização de julho, mês anterior às eleições, é
historicamente a data do encontro e da apresentação de propostas e ideias.
Neste ano não foi diferente, em meio a materiais de campanha, adesivos e
muita energia canalizada para projetos futuros. Ao clima de debate político
somou-se a confraternização de candidatos, apoiadores e equipes das chapas
Engenharia e Desenvolvimento e Nosso Clube de Engenharia.

Fernando Siqueira registrou sua
trajetória na Petrobras

ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO
O presidente Pedro Celestino,
candidato à reeleição pela chapa
Engenharia e Desenvolvimento, se
dirigiu aos presentes fazendo um
balanço dos tempos difíceis que
marcaram o país durante sua gestão e que exigem a união em torno
de um projeto de Brasil. “Quando
aceitei ser candidato de unidade
em 2015, vivia o país uma crise que
desgraçadamente só fez piorar até
esse momento de autêntica catástrofe, de destruição de conquistas
econômicas e sociais das últimas
oito décadas. Fui apoiado por todos
os ex-presidentes do Clube em um
movimento de unidade inédito
nesta casa”.
Pedro Celestino comemorou a realização de ter mantido o Clube de
Engenharia unido em momento de
profunda adversidade. “Conseguimos nesses três anos manter esta
casa unida, respeitando a diversidade de opiniões em uma sociedade
profundamente fraturada como se
viu na crise que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O Clube atravessou aquela crise
sem se dividir e o Clube não irá se
dividir”, destacou.

Pedro Celestino saudou os debates
e o espírito democrático

No mesmo espírito, Pedro Celestino saudou a chapa concorrente.
“Saúdo a existência de uma chapa
democrática, presidida pelo meu
fraterno amigo Fernando Siqueira,
que tem uma trajetória de lutas em
torno da engenharia, da soberania
e da democracia. Este encontro
mostra que a democracia que tanto
prezamos e defendemos ao longo
de nossa história se faz presente na
nossa casa. Porque, se divergimos,
não nos tornamos inimigos. Somos
adversários leais e unidos em torno
da engenharia, da soberania e da
democracia”, finalizou o presidente.
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INFORMATIVO
O CLUBE EM DEFESA DA ENGENHARIA E DO BRASIL
No momento em que o país vive uma crise que perpassa do ﬁnanceiro ao político, do social ao moral, numa enorme mudança de valores,
a Chapa Nosso Clube de Engenharia reaﬁrma sua posição em defesa dos princípios que norteiam a valorização e os ideais da Engenharia Brasileira.
A nossa luta é em defesa da Engenharia e da Soberania Nacional.
Honrar a história e a tradição do nosso Clube de Engenharia, valorizando a memória de suas conquistas e participação ao longo da
história do Brasil, desde o Império, é uma de nossas bandeiras, trazendo as novas gerações de engenheiros para perpetuação do nosso trabalho.
Temos que renovar. O Clube não pode acabar!
Participar efetivamente das Comissões junto ao poder Legislativo, em todos os níveis, contribuindo nos projetos de políticas públicas
que busquem desenvolvimento, produção, inovação tecnológica, qualidade de vida e geração de empregos no Brasil é primordial.
Uma gestão eﬁciente, democrática e transparente, com zelo pelo nosso patrimônio, voltada para os associados, é fundamental.
A hora é agora. Vamos juntos.
Vem com a gente!

Diretoria

Presidente

FERNANDO L. SIQUEIRA

1° Vice presidente

ALCEBIADES FONSECA BENEDICTO HUMBERTO CARLOS E. P. SCHUCH
RODRIGUES FRANCISCO

EVALDO VALLADÀO
PEREIRA

FERNANDO JOSÉ
CORRÊA LIMA FILHO

IARA MARIA L. NAGLE

2° Vice presidente

LUIZ CARLOS R. FABIÃO

FRANCISCO A. VIANA JORGE LUIZ PAES RIOS
DE CARVALHO
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MARLISE MATOSINHOS V. RICARDO N. VIEGAS

Conselho Fiscal

Efetivos

OSVALDO H.
S. NEVES

MARIA ELIZABETE C.
MAIA V. RODRIGUES

Suplentes

J. BRANT DE CAMPOS

ANTÔNIO BATISTA S.

L.F. PUPE DE MIRANDA Fco. ASSUNÇÃO A. P.

MANOEL
GIBSON M. D. N

VEM COM A GENTE!
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INFORMATIVO
O CLUBE EM DEFESA DA ENGENHARIA E DO BRASIL
Conselho Diretor

ANTONIO EULALIO P. A.

JOSÉ J. S. ARAUJO

RICHARD M. STEPHAN

CLÁUDIA R.V.
MORGADO

DALTON RODRIGUES

L. ALEXANDRE MOSCA C

LUIZ R. FREIRE

RUBENS M. DA GAMA

UIARA MARTINS DE C.

DUAIA VARGAS S.

MIGUEL F. Y
FERNÁNDEZ

YARA T. CAVALCANTI

ELINEI WINSTON L. S.

IVAN RIBEIRO C.

JAQUES SHERIQUE

NEWTON S. CARVALHO

OSWALDO
MACHADO TAVARES

PAULO R. V. DIAS

IN MEMORIAM

PAULO TADEU COSTA

Suplentes

LICINIO MACHADO R.

ERNANI PEREIRA
GUIMARÃES

NEILSON MARINO CEIA

REGINA H.C. MALDONADO RICARDO KHICHFY

NOTA SOBRE O FALECIMENTO DE JOSÉ CHACON DE ASSIS

"

IN MEMORIAM

No último 03 de julho, o companheiro da Chapa Nosso Clube de Engenharia, José Chacon de Assis, candidato ao
Conselho Diretor na eleição de agosto próximo, faleceu, vítima de atropelamento.
Engenheiro eletricista, teve sua vida marcada pela representação da classe tecnológica, desde o movimento
estudantil. Grande liderança, ocupou diversos cargos, dentre eles, dois mandatos como Presidente do CREA-RJ,
Presidência da AFEA, etc. Desde o começo deste ano exercia o mandato de Conselheiro Federal no CONFEA,
representando todos os proﬁssionais do Estado do Rio de Janeiro.
Ambientalista de renome nacional, recentemente recriou o Movimento Cidadania Pelas Águas (MCPA), com total .
apoio e patrocínio do CONFEA e da MÚTUA.
Consideramos o seu nome insubstituível. Portanto, decidimos manter sua vaga em aberto, como forma de
reverenciá-lo, concorrendo com 19 candidatos ao Conselho Diretor.
Inclusive, adotamos um subtítulo para nossa chapa - “In memoriam de José Chacon de Assis". Junte-se a nós na
homenagem a este grande amigo e parceiro.
Vote fechado na CHAPA NOSSO CLUBE DE ENGENHARIA - “IN MEMORIAM DE JOSÉ CHACON DE ASSIS"

VEM COM A GENTE!
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CHAPA

ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO
PRESIDENTE PEDRO CELESTINO
Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, os engenheiros vão decidir, nas urnas, qual será a próxima Diretoria
do Clube de Engenharia com seu Conselho Fiscal e um terço do Conselho Diretor. Sua participação é
fundamental para o fortalecimento da nossa entidade, por isso, a chapa Engenharia e Desenvolvimento,
sob a presidência do engenheiro Pedro Celestino, que pleiteia a reeleição, apresenta seus candidatos e traz,
até você, seu programa de trabalho para o próximo triênio.

Sob esta gestão, o Clube de Engenharia
manterá seus três eixos permanentes:

Engenharia, Democracia e Soberania.

Por que queremos seu voto nas eleições de agosto?
A chapa Engenharia e Desenvolvimento, vitoriosa no pleito de 2015, aglutinou todos
os setores da engenharia, o que possibilitou ao Clube intervir com propriedade tanto
no debate de questões pertinentes à Engenharia, quanto à defesa da democracia e da
soberania, principais eixos de sua atuação permanente.
A atual Administração, com apoio do Conselho Diretor e das DTEs, consolidou a posição
do Clube sobre os serviços de utilidade pública e interagiu, sempre de forma cooperativa com outras entidades da sociedade civil, com destaque para CREA-RJ, CAU-RJ,
SEAERJ, IAB, SENGE, FISENGE, FNE, ESG, EGN, FGV e as principais Escolas de Engenharia
do Estado.

A Secretaria de Assistência ao Estudante de Engenharia (SAE), mobilizou mais de 2.500 estudantes
de Engenharia que, hoje, participam das atividades do Clube e se integram às DTEs.
É com o firme propósito de dar continuidade a este trabalho que contamos com seu apoio e seu voto
nas eleições de agosto.

O Clube esteve presente na defesa da Petrobras e do pré-sal, seja na participação em
audiências públicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, seja em inúmeros
debates e entrevistas nos principais centros formadores de opinião do país.
No nosso Estado merecem destaque a participação do Clube no processo de elaboração
do Plano Diretor da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a defesa da Cedae e do
caráter público da UERJ e, em conjunto com a SEAERJ, a luta pela restauração do
prestígio da Engenharia Pública.
CHAPA APOIADA PELOS EX-PRESIDENTES:

FRANCIS BOGOSSIAN, HELOI MOREIRA, AGOSTINHO GUERREIRO, RENATO ALMEIDA, RAYMUNDO DE OLIVEIRA E HILDEBRANDO GOES
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PARTICIPE! VAMOS
VAMOS UNIR NOSSAS
NOSSAS FORÇAS!
FORÇAS!
PRESIDENCIA

PEDRO CELESTINO
Presidente

SEBASTIÃO SOARES
1º Vice-presidente

MARCIO FORTES
2º Vice-presidente

DIRETORIA

ARTUR OBINO

BERNARDO GRINER

CESAR DRUCKER

FERNANDO TOURINHO

LEON ZONENSCHAIN

JOSÉ EDUARDO

LUIZ CARNEIRO

LUIZ ARANHA

MARIA ALICE

MARIA GLÍCIA

CONSELHO FISCAL

ELIANE CAMARDELLA

AYRTON XEREZ

MARCO LATGÉ

MAURO CAMPOS

DENISE BAPTISTA

SEVERINO PEREIRA

TERÇO DO CONSELHO DIRETOR

ANA LÚCIA

LUIZ EDMUNDO

CARLOS FERREIRA

MÁRCIO GIRÃO

ÉLVIO GASPAR

FÁTIMA S. FERNANDES

MÁRCIO PATUSCO

MARGARIDA LIMA

JOSÉ LUIS ALQUÉRES

MÁRIO BORGES

JOSÉ SCHIPPER

NELSON PORTUGUAL

JOSÉ STELBERTO

NELSON DUPLAT

KATIA FARAH

OTHON PINHEIRO

LUIZ ALFREDO

PAULO POGGI

LUIZ MARTINS

RICARDO MARANHÃO

SUPLENTES

RICARDO GONDIM

RENATO RAMOS

LUIZ TEIXEIRA

WILIAN DOS SANTOS

MARGARIDA CASTELLÓ

CONTAMOS COM O SEU VOTO!
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SAE

Mais de 500 jovens de todo o Estado
do Rio de Janeiro estiveram presentes
no Clube de Engenharia, no dia 18
de agosto, para a 2ª edição do Encontro Fluminense de Estudantes de
Engenharia. O evento, que duplicou
o público em relação ao ano passado
e avançou na participação de mulheres, confirmou o protagonismo estudantil e a importância da agenda de
renovação de lideranças na entidade.
Com o tema “Inovação e tecnologia:
Engenharia como fator do desenvolvimento nacional”, a programação
abarcou, além de palestras e banco de
estágios, uma grande roda de conversa, na qual estudantes de universidades públicas e privadas puderam dialogar sobre o ensino da Engenharia e
o papel das universidades na superação do desemprego e da crise na área.
“A nossa engenharia é determinante
no desenvolvimento, no processo de
construção do país que queremos:
democrático, soberano, socialmente
justo”, salientou Pedro Celestino,
presidente do Clube de Engenharia,
ao lembrar que o encontro ratifica as
bandeiras históricas da entidade: engenharia, democracia e soberania.

fotos: Fernando Alvim

2º EFEEng confirma liderança dos estudantes de engenharia

Com inscrições encerradas o evento foi transmitido ao vivo pela WEBTV. Nas redes sociais os números confirmam o sucesso. Segundo os organizadores, 55,6
mil pessoas foram alcançadas no Facebook.

colaboração da Secretaria de Apoio
ao Estudante de Engenharia (SAE).
Da Comissão Organizadora participaram alunos da UERJ (Rio de
Janeiro e Resende), UFF (Niterói),
UFRJ, CEFET-RJ, IFF (Macaé),
Estácio de Sá (Rio de Janeiro e Nova
Iguaçu), Universidade Cândido
Mendes (Niterói), Universidade Brasil e Universidade Veiga de Almeida,
além de quatro engenheiros formados. No âmbito da SAE atuaram o
secretário executivo Luiz Fernando
Taranto e o coordenador e conselheiro José Stelberto Soares, que comemorou o sucesso do evento: “Este

encontro busca consolidar espaços
e abrir cada vez mais as portas do
Clube para vocês, que são o futuro. E
esperamos que esse movimento continue a crescer”.

No oitavo período de engenharia civil da Universidade Estácio de Sá, Nathália Cristina do Nascimento Ferreira amamenta a filha Laura de 4 meses

Palestras aconteceram em plenários disputados,
temas de interesse coletivo e debates acalorados.

“Tecnologia em prol da humanidade” abriu o ciclo de palestras, com o
ex-presidente do Clube, Raymundo
de Oliveira, que deu ênfase à necessidade de ciência e tecnologia voltadas
para a superação das desigualdades.
Fernando Nery, sócio-fundador na
Módulo Security Solution, falou de
“Cibersegurança” e os estudantes
Gustavo Azana, Lucas Menegat-

Também foram atraídos profissionais
formados e experientes. “Hoje, só não
estou desempregado porque estou
empreendendo, e um engenheiro
não pode parar de estudar”, disse o
engenheiro eletricista Murilo Santos,
formado em 1988, pós-graduado em
Engenharia de Segurança do Trabalho e sócio do Clube.
A dinâmica e o conteúdo foram
construídos pelos estudantes, com a

Clube de Engenharia
Fundado em 24 de dezembro de 1880
comunicacao@clubedeengenharia.org.br
atendimento@clubedeengenharia.org.br

www.clubedeengenharia.org.br
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ti, Eduardo Monteiro, Alexandre
Nisembaun e Rafael Bastos apresentaram a palestra sobre “Gestão
sustentável: técnicas alternativas de
construção e biotecnologia em saneamento”.
Ainda em pauta os temas “Engenharia de Petróleo - foco em geopolítica”, com Felipe Coutinho, engenheiro químico e presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras
(AEPET); “Tecnologia BIM”, com
o engenheiro civil Ronaldo Chaves,
diretor executivo da Deskgraphics;
“Nanotecnologia aplicada à Engenharia”, apresentada por Marcel
Martins, engenheiro químico e sócio-fundador da startup Magtech;
“Inteligência emocional”, ministrada
por Marcela Rangel, especialista em
Transformação Comportamental;
e “Panorama sobre o mercado de
trabalho da Engenharia e o perfil
dos profissionais”, com Margarida
Castelló, engenheira química e professora do CEFET-RJ. Leia mais
no portal do Clube de Engenharia
http://bit.ly/2EFEEng

UNIDADE ZONA OESTE
Estrada da Ilha, 241
Ilha de Guaratiba
Telefax: 2410-7099

