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Sarney:
Morte e Vida
Severina

A hora do planejamento

Editorial Opinião

As cenas deploráveis que assistimos
diariamente nos noticiários de tv, como a que
envolveu o senador Pedro Simon (PMDB-RS)
e o comando da tropa de choque de Sarney,
representado por Renan Calheiros e Fernando
Collor, já não conseguem mais esconder os
primeiros lances da próxima campanha
presidencial de 2010. Melhor seria que Sarney
se afastasse rapidamente da presidência do
senado, pois corre o sério risco de completa
severinização.

O governo tenta a todo custo formar um
sólido bloco de sustentação para seu candi-
dato presidencial, ancorado fundamentalmente
no PMDB. Com isso, muitos palanques
estarão assegurados em vários estados e a
pretendida candidatura de Michel Temer
(PMDB-SP) para vice-presidente dividirá o
eleitorado em São Paulo, onde o PMDB de
Quércia está com o PSDB.

A oposição, ao mirar em Sarney, pretende
enfraquecer a aliança governamental, ou quem
sabe até negociar uma “saída honrosa” para
ele, contanto que esta aliança fique compro-
metida. O tiro em Sarney tem que ser bem
calibrado, pois a oposição também trabalha
com a hipótese do PMDB, se bem mani-
pulado, poder vir a cometer o pecado da
infidelidade. Neste jogo, o governo expõe seus
principais líderes e porta-vozes a sérios riscos
de não se elegerem nas próximas eleições.

A tática de Sarney tem sido dar tempo ao
tempo e adotar uma série de medidas
cosméticas para melhorar sua imagem e
diminuir o tremendo desgaste que recaiu sobre
o senado com os “atos secretos”, os apadri-
nhamentos e a vergonhosa promiscuidade entre
o público e o privado. Somente a saída imediata
de Sarney deslocará a disputa eleitoral para outro
campo. Esperamos que seja para o campo da
decência e das propostas políticas.

descoberta dos campos do pré-sal abre uma opor-
tunidade única para o Brasil. Não podemos errar,
como vários países já o fizeram em situações

semelhantes.
É compreensível que o governo prepare internamente

a sua proposta. Porém, uma vez formulada, ela deve sub-
meter-se a um debate público exaustivo. A simples trami-
tação de um projeto de lei ou uma medida provisória no
Congresso não será suficiente para conferir legitimidade
a decisões que terão tamanha influência sobre o nosso
futuro. O ano de 2010 se aproxima. O
financiamento de campanhas eleitorais,
como se sabe, é decisivo na formação
das convicções de grande número de par-
lamentares.

A duração desse debate deve subor-
dinar-se ao tempo que a sociedade bra-
sileira necessita para definir com clareza
o seu próprio caminho, de forma demo-
crática e tecnicamente consistente, ou-
vindo todos os atores legítimos, sem
pressões espúrias, seja de empresas, seja
de grandes consumidores do exterior.

A nova província petrolífera, de im-
pacto mundial, pode ser uma área conflitiva no futuro,
pois se estende até regiões onde a soberania brasileira não
é reconhecida por alguns países, entre os quais os Estados
Unidos, que acabam de reativar a sua Frota do Atlântico
Sul. A visita anunciada dos ministros Edison Lobão e Dilma
Rousseff a esse país, para tratar principalmente do mo-
delo para o pré-sal, é extemporânea.

Não devemos nos submeter à pressa deles. Nem sequer
mapeamos a distribuição de petróleo e gás na extensa
área abrangida. Ainda não sabemos se é um campo mais
ou menos contínuo ou se são blocos estanques, o que
tem óbvias consequências sobre a estratégia adequada.

Contamos com uma empresa brasileira capacitada a
desenvolver esses campos, mas, estranhamente, ela vem
sendo apresentada como problema, não como solução.
O ministro Lobão confunde a opinião pública quando

CÉSAR BENJAMIN

A

“Economistas que
não sabem a

diferença entre
campos de petróleo

e plantação de
chuchu deveriam
parar de tagarelar”

defende a criação de uma nova empresa, que seria 100%
estatal, alegando que 60% das ações da Petrobras estão
nas mãos de particulares.

Feitas as contas corretamente, o que a Petrobras paga
aos acionistas privados gira em torno de 8% do seu lucro
(antes do pagamento de tributos e da retirada das reservas),
um percentual razoável. A nova estatal, sem capacidade
operacional, servirá tão-somente para organizar leilões e
gerenciar contratos.

O Brasil não pode delegar a empresas privadas a
decisão de exportar suas reservas de petróleo, em ritmo
acelerado demais, tal como a lei atual lhes assegura. Nesse

caso, estaremos trocando um recurso
não renovável, estratégico e que tende a
se valorizar, por dólares que tendem a se
desvalorizar e cuja entrada pode ter
implicações negativas para o conjunto da
economia nacional.

Ao contrário disso, precisamos apro-
veitar os efeitos multiplicadores da nova
produção, seja pela construção de siner-
gias com os mais diversos setores da nos-
sa economia, seja pelo melhor uso da
renda que será gerada, considerando a
sociedade como um todo, inclusive as
gerações futuras.

Questões complexas, que exigem sério esforço de
planejamento. Ávidos por parasitar 50 anos de esforço da
Petrobras, testas de ferro e aventureiros têm pressa na
definição do marco regulatório. Alguns já trabalham em
modelos de financeirização do pré-sal. Para eles, quanto
menos debates, melhor.

Deveriam ser convidados a se retirar. E economistas
que não sabem a diferença entre campos de petróleo e
plantações de chuchu – uns e outros, para eles, devem
ser tratados por meio dos mesmos modelos matemáticos
abstratos e entregues a decisões atomizadas – deveriam
parar de tagarelar. Já fizeram muito mal ao Brasil.
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O engenheiro e diretor do SENGE-RJ Jorge Saraiva e o engenheiro da CBTU, mestre em
engenharia de produção pela PUC/RJ e doutorando no programa de engenharia de
transportes da COPPE/UFRJ, Raul Maurício Cahet Lisboa, falam sobre as obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC). Saraiva aborda a acessibilidade, o Teleférico e a
Elevação da Via Férrea. Lisboa enfatiza as obras do Teleférico, no Complexo do Alemão.PAC NO RIO

JORGE SARAIVA

Acessibilidade
“Um aspecto que está sendo im-

portante em relação às obras do
PAC, como também em outras obras
que tenham investimento federal, é
a ação nas comunidades na melhoria
da acessibilidade. Isso pode ser veri-
ficado na construção da estação do Metrô em Ipanema,
com escada rolante e elevador de acesso à comunidade
Pavão-Pavãozinho. Com o plano inclinado no Santa Marta,
que era uma reivindicação da comunidade desde o governo
Saturnino Braga, na década de 80, e finalmente foi exe-
cutado. Essa preocupação do Governo Federal de melhorar
o acesso é bem-vinda para a população das comunidades,
principalmente para os idosos, crianças, portadores de defi-
ciência, gestantes, enfermos, enfim todos que precisam
enfrentar terrenos íngrimes nos deslocamentos.”
Teleférico, no Alemão

“Não resta dúvida que o Teleférico, no Alemão, é mais
uma possibilidade de melhorar a acessibilidade daquela área.
Estão copiando uma experiência colombiana sem uma dis-
cussão mais aprofundada nas comunidades. Como pude-
mos verificar no JE número 133, essa obra  apresenta um
custo de R$ 146,5 milhões, ou seja, é de alto custo. Con-
sidero que poderíamos desenvolver algo no Brasil com custo
menor. Não temos nenhuma experiência de teleférico nas
comunidades e a implantação numa área que apresenta
problemas de segurança precisava ser exaustivamente
discutida para sua implementação.”
Elevação da Via Férrea, em Manguinhos

“Uma característica marcande da administração
estadual é o descompromisso com a sociedade e o
movimento sindical, além da falta de transparência nos
projetos. Só conseguimos alguma informação sobre as
obras do PAC na Casa Civil da Presidência da República.
O custo da elevação da Via Férrea, em Manguinhos, de
R$ 167,02 milhões, vai gerar poucos benefícios para aquela
comunidade, pois com esse investimento o ganho é de uma
área para passagem debaixo do viaduto da ferrovia. Assim,
poderíamos ter soluções arquitetônicas bem mais
interessantes, por exemplo, uma grande plataforma sobre
a ferrovia com acesso adequado e com serviços públicos.

Nossa informação é que a ferrovia será elevada em
600 metros sobre a comunidade. O custo sugerido pelo
Banco Mundial para 1 km de linha do Metrô subterrânea é
de U$ 75 milhões; e da linha em superfície é de U$ 25
milhões. O custo sugerido pela C.B.T.U. para 1 km de
linha elevada e eletrificada, via dupla, é de R$ 90 milhões.
Então, o custo de R$ 167,5 milhões para elevação de 600
metros da ferrovia está muito além dos padrões e não apre-
senta melhorias significativas para a população atendida.”
Sugestão

Nas próximas obras do PAC, acho que deveria ser
feito um concurso público para a seleção do melhor projeto,
com participação das comunidades, das entidades de classe
e dos meios acamêmicos.”

RAUL MAURÍCIO CAHET LISBOA

Pontos positivos do Teleférico
“O Teleférico, obra em cons-

trução no Morro do Alemão, trans-
portará com conforto e rapidez parte
da comunidade, sobretudo os que
residem nas cotas mais elevadas. E
outros equipamentos com função
social serão construídos junto às estações. Além disso, a
construção poderá se transformar em atração turística da
cidade, desde que, é lógico, também se equacione o problema
básico de segurança da região. Uma vez se transformando
em atração turística, poderá se tornar financeiramente auto-
sustentável e gerar oportunidades de trabalho e renda para
a comunidade.

O Teleférico também poderá contribuir para o resgate
da auto-estima de uma comunidade altamente marcada
pela violência. Sua operação não gera quaisquer
emanações nocivas, como gases ou material particulado.
A operação integrada aos trens da SuperVia reforça o uso
do transporte público sobre trilhos, também não-poluente,
assim como contribui para desestimular o uso de transporte
individual motorizado e descongestionar as vias da cidade”.
Pontos negativos do Teleférico

“O Teleférico custará, no mínimo, cerca de R$ 50
milhões por quilômetro, valor aplicável a sistemas de
transporte de massa de superfície, com capacidade mais
de dez vezes superior. Por servir somente aos pontos
de cota mais elevada dos morros, deixará de atender a
uma parcela significativa da população residente nas
cotas baixas da comunidade, a não ser que se implan-
tem sistemas complementares como planos incli-
nados ou elevadores, tornando o projeto ainda mais
caro. O projeto não tem nenhum ponto de contato
com a Rua Joaquim Queiroz, principal eixo viário e
pólo comercial do Complexo.

O fato de se ter optado pela estação Bonsucesso,
ao invés da estação Ramos, da SuperVia, como local
para o início do Teleférico, acrescentou cerca de 800
m ao trajeto, encarecendo-o. A construção apresentará
um considerável custo operacional devido à necessidade
de contar com pessoal para auxiliar no embarque e no
desembarque de passageiros em cada uma das seis
estações, além dos gastos com energia e com serviços
de manutenção altamente especializados.

Devido ao baixo poder aquisitivo da comunidade, sua
tarifa estará limitada à praticada pela concorrência exercida
pelos moto-táxis, kombis e vans que já atendem à
comunidade e que cobram, hoje, R$ 1,50 pela passagem.
Com tarifa baixa e demanda limitada pela dificuldade
topográfica de acesso às estações, o sistema tende a
apresentar uma fraca receita operacional, o que, aliado ao
significativo custo operacional previsto, poderá gerar um
perigoso desequilíbrio financeiro operacional, com todas as
suas consequências.

O Teleférico não é apropriado para o transporte de
pessoas com graves problemas de locomoção, nem para
carga pesada ou contaminante, como material de constru-

ção, móveis, eletrodomésticos de grande porte, entulho e
lixo. Todas estas necessidades continuarão com atendi-
mento precário, caso não se invista em um sistema viário
carroçável de grande capilaridade. A inexistência de um
sistema viário sob os cabos aéreos, com largura suficiente
para a circulação de caminhões e carros de bombeiros,
dificultará o socorro de passageiros presos em cabines sus-
pensas, no caso de uma paralisação indesejada do sistema.

Em caso do não equacionamento da questão básica
da segurança, seus usuários ficarão especialmente
vulneráveis a tiros de fuzil. A blindagem das cabines
talvez não seja técnica e financeiramente viável”.

Conclusão
“Trata-se de um projeto de grande visibilidade, que se

destacará na paisagem para as centenas de milhares de
moradores e turistas que diariamente circulam pela Av.
Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela, marcando
fortemente a presença do estado em uma comunidade
historicamente abandonada e com imagem altamente ligada
à violência urbana. Seu sucesso poderá trazer grandes
dividendos políticos para seus idealizadores, assim como
seu fracasso terá efeito inverso”.

DADOS TÉCNICOS SOBRE O TELEFÉRICO DO
COMPLEXO DO ALEMÃO

• Da população do Complexo do Alemão que viaja rotineiramente
por motivo de trabalho, 40% se destina à própria comunidade ou a
bairros vizinhos, 33% a outros bairros da Zona Norte, 12% à Zona
Sul e 9% ao Centro do Rio de Janeiro.
• Número de estações: 6 (Bonsucesso, Morro do Adeus, Morro da
Baiana, Morro do Alemão, Itararé e Fazendinha).
• Altitude da estação inicial, em relação ao nível do mar, junto à
estação de Bonsucesso, da SuperVia: 10 m.
• Altitude média das demais estações: em torno de 100 m.
• Capacidade de cada cabine de transporte: 10 passageiros (8
sentados e 2 em pé).
• Número de cabines: 175
• Intervalo entre as cabines: 12 s.
• Capacidade de transporte: 3.000 pass/hora por sentido.
• Cabines: importadas da França, fabricadas em alumínio e dotadas
de iluminação.
• Custo previsto: cerca de R$ 150 milhões, aproximadamente
30% de todo o investimento do PAC no complexo do Alemão.

COMPARAÇÃO COM O METROCABLE DE MEDELLIN
Medellin

(Colômbia)
Complexo
do Alemão

Extensão (km) 1,8 3
Diferença entre cotas extremas (m) 400 100
Sistema viário carroçável sob
o teleférico Sim Não

Número de estações 4 6
Distância média em planta  entre
estações (m) 600 600

Integração Metrô Trem de
Subúrbio

Atrai turistas Sim ?
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diretor da Escola Politécnica da
UFRJ,  professor Ericksson Al-
mendra; e o presidente do Con-

selho Federal de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia (Confea), Marcos Túlio
de Melo, falam sobre as engenharias e
a redução do número de nomenclaturas.
Em entrevista ao JE, Marcos Túlio afir-
ma que as denominações de cursos de
engenharia vão reduzir de 243 para 22.
Ele aprova a iniciativa da Secretaria de
Ensino Superior do Ministério da Edu-
cação, mas alerta: “é preciso deixar cla-
ro que, a princípio, a redução do número
de nomenclaturas de cursos não implica
a redução dos títulos profissionais homo-
logados pelo Confea.”

Para Ericksson, também entrevista-
do para o JE, “a redução proposta é de
um exagero total”. Ele protesta contra a
extinção, por exemplo, da denominação
'Engenharia de Petróleo': “esse curso foi
concebido sobre as lacunas existentes na
interface de três modalidades da engenha-
ria (Engenharia Química, Engenharia de
Minas e Engenharia Mecânica), mudar seu
nome seria mutilá-lo”, afirma. Ambos con-
cordam que o mercado de trabalho está
absorvendo os engenheiros e citam os cri-
térios para criar as engenharias.

Quantas são as engenharias, atual-
mente?
Marcos Túlio – As modalidades de en-
genharia são nove: engenharia civil; elé-
trica; industrial; química; agronômica; de
agrimensura; de segurança do trabalho;
geologia e minas; e arquitetura. Quanto
aos títulos profissionais, existem hoje,
conforme a Resolução nº 473 do Confea,
305, sendo 98 de engenheiro (o que con-
templa também a arquitetos e a agrôno-
mos); 92 de tecnólogos e 115 de técni-
cos. Em relação às nomenclaturas dos
cursos de engenharia, há hoje 243 no-
mes diferentes. A Secretaria de Educa-
ção Superior do Ministério da Educação
(Sesu/MEC) pretende reduzir esse nú-

mero para 22: agronomia; arquitetura e
urbanismo; engenharia aeronáutica, agrí-
cola, ambiental, civil, elétrica, eletrônica,
florestal, mecânica, metalúrgica, naval,
química, de agrimensura, de alimentos,
de computação, de controle e automa-
ção, de materiais, de minas, de pesca,
de produção e de telecomunicações.

Qual a sua opinião quanto ao núme-
ro de modalidades de engenharia e
quanto à redução deste número?
Marcos Túlio – Na verdade, o que será
reduzido, conforme o trabalho que está
sendo realizado pela Secretaria de Ensi-
no Superior do Ministério da Educação
(Sesu/MEC) será o número de denomi-
nações de cursos de engenharia (de 243
para 22). Esse trabalho faz parte de um
programa que determinará as linhas ge-
rais de cada curso
superior oferecido
no país para então
ajustar sua deno-
minação e tem sido
feito com base na
Resolução nº 473,
editada pelo Con-
fea em 2002. É
uma necessidade
que já havíamos
identificado e que
já estávamos tra-
balhando no âmbito do Sistema Profissi-
onal. Por isso, apoiamos a iniciativa da
Sesu, mas identificamos a necessidade
de promover algumas adequações e,
para promovê-las, estamos constante-
mente em interação com a Secretaria,
por meio da nossa Comissaõ de Educa-
ção e Atribuição Profissional (CEAP),
oferecendo contribuições para que o re-
sultado seja o melhor possível, tanto do
ponto de vista educacional – de forma-
ção de novos profissionais – como do
ponto de vista da titulação e da atuação
no mercado de trabalho.

Consideramos que, além de melho-

rar as condições
para avaliação dos
cursos, hoje feita
por meio do Exame
Nacional de De-
sempenho de Estu-
dantes (Enade),
será também opor-
tuna para o Siste-
ma Confea/Crea,
já que as novas de-
nominações esta-
rão mais de acordo

com a Resolução nº 1.010/05, que dis-
põe sobre a regulamentação da atribui-
ção de títulos profissionais, atividades,
competências e caracterização do âm-
bito de atuação dos profissionais inseri-
dos no Sistema. Em outras palavras, a
academia vai formar profissionais com
títulos idênticos (ou pelo menos mais pa-
recidos) com o que nós temos. Vamos
falar a mesma linguagem e isso será
muito bom para todos. Mas é preciso
deixar claro que, a princípio, a redução
do número de nomenclaturas de cursos
não implica a redução dos títulos profis-
sionais homologados pelo Confea. A ten-

dência é que seja criado um catálogo, no
qual as instituições de ensino poderão se
embasar no momento em que forem cri-
ar novos cursos. Isso será positivo, por-
que facilitará o entendimento da socie-
dade em relação à atividade profissional
do egresso de cada curso.

Ericksson – Com tal número algum es-
forço de redução ou normatização é ra-
zoável de ser pensado. No entanto, a
redução proposta é de um exagero total,
um descompasso com a multitude de
técnicas de engenharia hoje existentes.
Somente a UFRJ tem 17 diferentes cur-
sos de engenharia. E não há como ser
diferente. Primeiro pelo avanço do co-
nhecimento, da ciência e da técnica.
Segundo porque as universidades, há dé-
cadas, são estimuladas a ter cursos que
atendam às realidades regionais, sejam
elas econômicas, sociais ou industriais.
Nada mais correto. Assim, a Escola Po-
litécnica da UFRJ criou um curso de En-
genharia de Petróleo. Nada mais natu-
ral, nada mais adequado, estamos no Rio
de Janeiro, o maior produtor de Petróleo
do país. Agora o MEC propõe a extinção

A ciência de muito

O

Foto: Divulgação

O diretor da Escola Politécnica da UFRJ,  professor Ericksson Almendra (acima); e, ao lado, o presidente
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), Marcos Túlio de Melo

Proposta de redução das denominações de engenharia
divide opiniões. Nomenclaturas passarão de 243 para 22

“Algum esforço
de normatização
é razoável, mas a
redução proposta
é de um exagero

total”
ERICKSSON ALMENDRA
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dessa denominação e a sua substituição
por Engenharia Química, Engenharia de
Minas ou Engenharia Mecânica. Ora, o
nosso curso foi concebido sobre as la-
cunas existentes na interface dessas
três modalidades da engenharia, mu-
dar seu nome seria mutilá-lo. Por que
nos exigir isso?

É normal e positivo o fato de que não
existam dois cursos iguais. É razoável
redirecionar um curso, mesmo um cur-
so tradicional, utilizando as competênci-
as existentes numa certa universidade
às necessidades regionais, dando-lhe de-
terminada ênfase. Porque então um cur-
so que tenha um determinado viés não
pode ter um nome que lhe dê perante a
sociedade a visibilidade dessa diferen-
ça. É o que acontece com os cursos de
Engenharia Eletrônica e de Computação,
de Engenharia da Computação e da In-
formação e de Engenharia Naval e Oce-
ânica da Escola Politécnica da UFRJ.
Não se pleiteiam atribuições especiais
junto ao sistema de credenciamento para
os egressos desses cursos, apenas tor-
namos visíveis suas características. O
que isso pode ter de mal?

Recentemente, o CONFEA baixou a
resolução 1010, uma boa notícia, pois se
trata de dispositivo modernizador. Tal reso-
lução preconiza, em resumo, que as atribui-
ções concedidas pelo sistema a um enge-
nheiro será fruto daquilo para o qual ele se
qualificou, dos cursos (todos eles) que fez
ao longo da vida. Isso permitirá, por exem-
plo, que um engenheiro civil que tenha feito
uma pós-graduação em temática de enge-
nharia mecânica, tenha isso reconhecido
em suas atribuições profissionais. Ou seja,
o CONFEA está procurando acompanhar
o mercado de trabalho de engenharia, hoje
de extremo dinamismo, pois dinâmica é a
evolução do conhecimento e das técnicas.

Se a questão é simplificar, como ale-
ga o MEC, porque não padronizar os di-
plomas emitidos por todas as universi-
dades de forma que neles constem “...
atribuir o grau de  ENGENHEIRO para
o aluno X que concluiu o curso Y", dei-
xando para cada universidade definir Y,
para o sistema CREA/CONFEA a aná-
lise das atribuições e para o mercado de
trabalho a avaliação final da competên-
cia dos formandos?

Finalmente, na
proposta elaborada
pelo MEC, não há
como se entender
os critérios adota-
dos. Proibiu-se a
existência da Enge-
nharia de Petróleo,
que já tem mais de
30 cursos, pelo me-
nos 8 dos quais em
universidades públi-
cas. Mas se manteve a Engenharia da
Pesca. Ora, ambos são necessários para
a economia do país, ambos são inter-
disciplinares ou transdisciplinares, ambos
poderiam mudar de nome, mas ambos
sofreriam uma mutilação se o fizessem.
O MEC optou por impor essa mutila-
ção à Engenharia do Petróleo sem que
saibamos o porquê.

Qual o critério para criar novas en-
genharias?
Marcos Túlio – O que podemos con-
siderar é a evolução do número de cur-
sos na área de engenharia. Por um lado,

esse crescimento é positivo, porque aten-
de a demandas da sociedade e do mer-
cado e o país precisa de um grande nú-
mero de profissionais formados na área
tecnológica porque eles são, em grande
parte, responsáveis pelo desenvolvimento
da nação. Mas, por outro lado, temos
que tomar cuidado com o crescimento
do número de novos cursos, com nomen-
claturas novas que visam apenas a ques-
tões mercadológicas, ou seja, a criação
de cursos com o mesmo conteúdo dos
já existentes e apenas com uma deno-
minação nova, mais atrativa. Isso con-
funde a sociedade quanto à área de atu-
ação do egresso e dificulta a avaliação
dos cursos e as consequentes ações para
melhorar a qualificação dos profissionais
formados em cada um deles.

Ericksson – Na Escola Politécnica,
nosso critério baseia-se, antes de tudo,
na existência de competência prévia em
nosso corpo docente. Isso é fácil de ser
entendido: quando uma determinada en-
genharia se torna necessária num de-

terminado ambien-
te econômico, as
universidades lo-
cais passam a re-
ceber demandas
de pesquisa e de-
senvolvimento das
empresas, desen-
volvendo, em con-
sequência natural,
uma competência
na área. Isso, por
si só, já demonstra

a conveniência de criação do novo cur-
so. Foi o que aconteceu com a nossa
Engenharia do Petróleo, por exemplo.
Nós nos tornamos, por demanda das em-
presas do setor, um grande desen-
volvedor de tecnologia nacional para a
produção e processamento do petróleo.
Criar o novo curso foi absolutamente
natural. Nossos cursos nascem assim,
já adaptados ao mercado de trabalho lo-
cal e à necessidade das empresas da
região. Outro exemplo é a criação, em
2010, do Curso de Engenharia Nuclear.
Já temos, há décadas, um Departamen-
to de Engenharia Nuclear, até agora vol-

os nomes
tado para os cursos de Mestrado e Dou-
torado, à pesquisa e desenvolvimento. Com
a nova política nuclear do país, criar essa
nova modalidade tornou-se quase que uma
necessidade para o país, necessidade essa
que podemos atender de forma natural.

De acordo com a realidade do país
e da categoria, essas engenharias
atendem à necessidade, estão
adaptadas?
Marcos Túlio – Na prática, o que inte-
ressa é a efetiva formação do egresso, isto
é, o que ele realmente estudou no curso de
graduação, no curso técnico ou no tecno-
lógico, independente de sua nomenclatura.
Esse é o foco para a concessão de títulos e
atribuições profissionais que vem sendo ado-
tado desde a edição da Resolução nº 1.010.
Nesse aspecto, a redução do número de
nomenclaturas dos cursos contribui para es-
clarecer melhor a sociedade, tendência que
vem sendo adotada tanto pelo MEC como
pelo Confea.

Ericksson – As da Escola Politécnica,
conforme pode ser visto na respostas
anterior, sim. Na verdade, não nos lan-
çamos em aventuras de criar um curso
sem analisar as necessidades do mer-
cado ou contando com a contratação
futura de especialistas. Somente criamos
cursos quando sua necessidade é evi-
dente e quando já contamos com o cor-
po docente qualificado no setor e com
laboratórios já existentes.

Infelizmente, temos notícias de que
nem todas as universidades procedem
da mesma forma e tratam de criar no-
vos cursos tendo nomes diferentes, ape-
nas para atingir futuros alunos pelo ape-
lo mercadológico. E o fazem sem uma
real demanda da indústria local. O re-
sultado pode não ser bom. Em geral, isso
vem se dando em universidades priva-
das que vêem na oferta de cursos dife-
rentes um chamariz, uma forma de com-
petir com a qualidade das universidades
públicas. Mas isso não é necessariamen-
te ruim, afinal tais universidades têm tanta
facilidade em abrir quanto em fechar tais
cursos, caso não se mostrem atrativos
às indústrias e aos alunos.

Foto: Alberto Ruy

“Temos que tomar
cuidado com

nomenclaturas
que visam apenas

questões
mercadológicas”

MARCOS TÚLIO DE MELO
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É ainda interessante lembrar algo que
se passou conosco. No início dos anos
1960, o Estado do Rio passou por uma
febre: teria, como São Paulo, uma indús-
tria automobilística. O foco dessa febre
foi a inauguração da Fábrica Nacional
de Motores, em Xerém. A UFRJ reagiu
imediatamente criando um curso de En-
genharia de Automóveis. O sonho aca-
bou, a indústria fechou, nós desativamos
o curso e não precisamos de ninguém a
nos dizer para fazê-lo. Isso mostra o com-
promisso que sempre tivemos com a re-
alidade que nos cerca.

Há emprego para tantas modalida-
des de engenheiro?
Marcos Túlio – Em decorrência de pro-
gramas governamentais como Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) e
o programa "Minha Casa, Minha Vida",
além da Lei 11.888/08, que prevê a as-
sistência técnica gratuita a famílias de
baixa renda, os profissionais da área
tecnológica têm sido cada vez mais re-
quisitados no mercado de trabalho e o
número de vagas tem aumentado. Isso é
um dado muito positivo para os egressos
da área e pode ser um fator decisivo para
os estudantes que ainda vão optar pela
sua área de formação técnica, tecnológica
ou superior.

Ericksson – Decididamente sim. Com
o crescimento econômico, todas, abso-
lutamente todas as nossas engenharias
estão produzindo profissionais que não
estão encontrando qualquer dificuldade
no tocante a emprego. Apesar da crise,
ainda há uma grande carência de enge-
nheiros no mercado. E isso vai continuar
por algum tempo. Um dos efeitos per-
versos da grande crise dos anos 1980 foi
frear as universidades na criação de no-
vos cursos, sobretudo na área de Enge-
nharia. No entanto, não há como negar,
que, em um ou outro local, possa estar
havendo a formação de engenheiros
desconectados com a realidade da indús-
tria local. Isso resulta num movimento
natural de redirecionamento das univer-
sidades, desativando alguns cursos, cri-
ando outros. O fundamental é se per-
ceber que, mundo afora, vide China,
Índia, Coréia do Sul, para crescer ra-
pidamente, um país necessita que pelo
menos 40% dos universitários estejam
em escolas de Engenharia. No Brasil,
esse número não chega a 15%. Este é
um sério freio ao nosso desenvolvimen-
to e nada tem a ver com o número de
nomenclaturas diferentes de cursos de
Engenharia, precisamos de todos eles
e de mais ainda.

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 5

etapa estadual do Rio de Janeiro
do Encontro Popular Pela Vida e
Por Outra Segurança Pública
aconteceu nos dias 7 e 8 de agos-

to, na UFRJ da Praia Vermelha, no auditório
Pedro Calmon. A etapa nacional aconte-
ceu em Salvador, dias 13, 14 e 15.

Na mesa de abertura do encontro do
Rio, mediada pelo líder comunitário Deley
de Acari, estavam o pesquisador e  pro-
fessor da faculdade de educação da
UFRJ Roberto Leher; a economista do
Instituto Políticas Alternativas para o
Cone Sul (Pacs) Sandra Quintela; e a
pesquisadora e professora de psicologia
da UFF Cecília Coimbra.

Ao final da fala dos
debatedores, MC Leo-
nardo, presidente da
Apafunk, pediu a palavra,
cantou um funk e la-
mentou: “os filhos dos
meus amigos estão en-
trando para o tráfico”.
Fernanda também foi uma
das pessoas que pediram
a palavra, ela teve um dos
seus seis filhos, o Welling-
ton, na época, em 2005,
com 11 anos, assassinado por cinco po-
liciais a tiros de fuzil. O menino foi exe-
cutado com outras 48 pessoas em uma
operação que ficou conhecida como
‘Chacina do Morro do Estado’. O julga-
mento dos policiais será no dia 24 de se-
tembro de 2009, no fórum de Niterói, às
10h. Até o momento, nenhum dos respon-
sáveis pelas mortes foi indiciado.

BARBÁRIEBARBÁRIEBARBÁRIEBARBÁRIEBARBÁRIE
Roberto Leher declarou, em sua fala,

que a inclusão social dos trabalhadores
no capitalismo foi feita ‘a ferro e fogo’:
“Os trabalhadores foram expropriados de
tudo e não têm outro meio de sobrevi-
vência senão a venda da força de traba-
lho. Isso foi feito de uma forma violenta
com os trabalhadores desprovidos das
condições materiais que expressam as
condições do capital, foi uma inclusão na
barbárie, num processo de expropriação
permanente”. O pesquisador explicou
que, na América Latina, esse processo

Unidos contra a violência
Encontro Popular Pela Vida e Por Outra Segurança Pública reúne entidades pelos

direitos humanos, movimentos sociais, pesquisadores e comunidades

A de expropriação veio com a colonialidade
do saber e do poder: “esse processo se
deu a partir da denominação dos seres
humanos em raças e da hierarquia em
raças”. Ele também afirmou que, na
constituição dos estados da América
Latina, não cabem todos os povos: “temos
uma constituição nacional com documentos
de barbárie na Améria Latina”. Leher
garantiu que o estado tenta passar uma
imagem de estado de todos os brasileiros,
mas que isto é impossível num estado
particularista. O professor da UFRJ decla-
rou que a ameaça à fome e à privação
absoluta é a maior violência que o cidadão

pode sofrer. E terminou a sua fala com uma
pergunta: “qual é o lugar dos direitos hu-
manos e da luta contra a criminalização da
pobreza na luta de classes?”

POR OUTRA SOCIEDADEPOR OUTRA SOCIEDADEPOR OUTRA SOCIEDADEPOR OUTRA SOCIEDADEPOR OUTRA SOCIEDADE
Sandra Quintela falou sobre os proces-

sos de resistência contra um modelo
usurpador na América Latina e Caribe. A
economista citou os quilombos e as re-
sistências indígenas: “são mais de 500 anos
de resistência negra e indígena, de um povo
que permanece em luta, que sofre ameaças
de perder o direito pelas comunidades
quilombolas, um povo que precisa deixar de
existir para que um modelo se perpetue”.
Ela falou também da resistência operária;
dos golpes militares; do processo de
privatização e da luta contra esta; da
independência dos escravos no Haiti (em
1804). Quintela afirmou que o emprego que
mais cresce para as mulheres no Brasil é o
de doméstica e os que mais morrem são
homens negros. Ela explicou que mais de 1

bilhão de pessoas mora em favelas. Sandra
declarou que saúde, transporte e educação
não são para todos: “nós precisamos lutar
por um outro tipo de sociedade”.

CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZACRIMINALIZAÇÃO DA POBREZACRIMINALIZAÇÃO DA POBREZACRIMINALIZAÇÃO DA POBREZACRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA
Cecília Coimbra pediu para que as

pessoas tomem cuidado com a palavra
vítima: “não somos vítimas, somos resis-
tentes”. A psicóloga afirmou que, no Bra-
sil, não há uma segurança efetivamente
pública e explicou que pública não pode
ser confundida com estatal. Ela disse que
o capitalismo, hoje, funciona pela inclusão
para excluir e indagou: “o que fazer com

os trabalhadores que não
têm lugar no mercado?
Criminaliza-se nas
prisões, com a grande
possibilidade de serem
mortos, são 500 mil
pessoas presas em regi-
me interno, no Brasil, sem
contar com 1 milhão de
pessoas vinculadas à jus-
tiça. A gente naturaliza
que, por segurança, alguns
precisam ser extermina-
dos e contribui para a

política do extermínio”. Coimbra explicou
que a maioria das armas nos morros vêm
das forças armadas e, novamente, fez
uma indagação: “como essas armas
chegam lá?”. Ela falou que os territórios
empobrecidos são produzidos em nossas
cabeças como lugares de perigo e que a
política de segurança pública militarizada
não acontece, hoje, por acaso e não ape-
nas por causa do regime militar: “Temos
até hoje o auto de resistência (a polícia
mata e diz que a pessoa morta resistiu à
prisão), além de atropelamentos e suicídios
em óbitos, mas será que é isso mesmo?
O número de auto de resistência e de
desaparecidos no Brasil são altíssimos,
herança do regime militar, que hoje é
utilizada contra a pobreza”. Cecília dis-
se ainda que a maioria dos torturadores
têm a medalha do passificador e disse
não é por acaso que o caveirão também
é chamado de pacificador: “as palavras
produzem sentido no mundo, cuidado
com elas”, declarou.

Jú
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Cecília Coimbra, Deley de Acari, Sandra Quintela e Roberto Leher, na mesa de
abertura do Encontro Popular Pela Vida e Por Outra Segurança Pública

GARANTIA PARA
O ENGENHEIRO
E A SOCIEDADE

Engenheiro, ao preencher a sua Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no campo referente ao Código de
Entidade de Classe, anote o número 27. Desta forma, você estará repassando 10% de sua ART para o Sindicato dos
Engenheiros e estará contribuindo para que o Senge fortaleça a luta em defesa dos engenheiros e da engenharia nacional.
Acesse a página eletrônica do sindicato (www.sengerj.org.br) e conheça um pouco mais a sua entidade representativa.

ARTART
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Notas sobre o “Balanço das greves no ano de 2008”
publicação “Estudos e Pesquisas”
nº 45 – julho 20091, realizada pe-
lo DIEESE, apresenta um pano-

rama das greves ocorridas no Brasil em
2008, identificando as suas principais
características, através dos indicadores
de frequência, duração, intensidade e
volume das paralisações, assim como
as motivações, encaminhamentos e
resultados dos conflitos2. As notas que
seguem destacam alguns dos resulta-
dos apresentados naquela publicação.

Em 2008, o DIEESE registrou a ocor-
rência de 411 greves em todo o território
nacional, num total de 24,6 mil horas com
suspensão do trabalho em todo o país.
Trata-se do maior número de paralisações
observadas em um ano, desde que o
Departamento retomou a publicação
dos balanços de greves, em 2004.

Esse resultado se deve, em grande
parte, ao crescimento significativo do
número de paralisações na esfera
privada, que de 149, em 2007, passou a
224, em 2008, superando, pela primeira
vez no período, as ocorrências na esfera
pública (184). Tal fato se mostra ainda
mais relevante quando se observa que
não houve retração no número de gre-
ves na esfera pública. Outra novidade
é que foram registradas ainda três mobi-
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lizações que reuniram trabalhadores de
ambas as esferas.

Entre as greves verificadas exclusi-
vamente no setor privado, 132 ocorre-
ram no segmento industrial, 80 no setor
de serviços e 11 no setor rural. Houve,
também, uma paralisação que envolveu
150 mil trabalhadores da indústria e dos
serviços, convocada pelas Centrais Sin-
dicais para reivindicar a aprovação da
Proposta de Emenda Constitucional nº
393/01, que prevê a redução da jorna-
da de trabalho de 44 para 40 horas se-
manais, sem redução de salários, entre
outras disposições.

Entre as 184 greves observadas ex-
clusivamente na esfera pública, 155
ocorreram no funcionalismo público,
sendo 90 no âmbito estadual, 35 no âm-
bito federal e 28 no municipal, além de
duas realizadas conjuntamente por
funcionários públicos estaduais e muni-
cipais. As demais paralisações (29)
ocorreram em empresas estatais.

Dentre as 265 greves para as quais
se obteve informações sobre o número
de grevistas, 64% dos registros analisa-
dos contaram com participação de pou-
co mais de 2 milhões de trabalhadores,
com média de 7.710 trabalhadores por
greve e um total de mais de 143 mil

trabalhadores x horas paradas, no ano.
As greves de funcionários públicos
ocorreram, em sua maioria, no âmbito
das categorias (64%), enquanto que, na
esfera privada, as greves por empresa
foram mais frequentes (83%).

O recurso à greve foi usado de ma-
neira distinta pelos trabalhadores da
esfera pública e privada. Em geral, as
greves na esfera privada decorrem de
um impasse durante o processo de
negociação coletiva. Na esfera pública,
por conta da inexistência de data-base,
as greves servem a outro propósito: o
de forçar a abertura da negociação.

Quanto às reivindicações, os dados
revelam que, a exemplo dos anos ante-
riores, as principais motivações para os
movimentos paredistas foram de natu-
reza econômica. Na esfera privada, o
reajuste salarial foi motivação obser-
vada em 44% das paralisações, seguido
por reivindicações relacionadas ao auxí-
lio alimentação (31%) e à PLR (24%)3.
Na esfera pública, a reivindicação de
reajuste salarial (57%) foi acompanha-
da de cumprimento, discussão ou im-
plantação de Plano de Cargos e Salá-
rios e isonomia salarial (32% cada).

Sobre os resultados, é importante
destacar que aproximadamente 73%

das paralisações das quais se obteve
informação alcançaram resultados
positivos. Esse percentual é próximo ao
observado entre 2004 e 2006 (70%, em
2004, e 75%, em 2005 e 2006) e supe-
rior ao observado em 2007 (60%).

Uma possível explicação para o au-
mento no total de greves e, em espe-
cífico, na proporção das ocorridas na
esfera privada é o forte crescimento
econômico ocorrido nos três primeiros
trimestres de 2008, dando continuidade
e intensificando o período de resultados
positivos iniciado em 2004. Em geral,
uma economia em crescimento propor-
ciona aos trabalhadores um contexto
mais favorável à busca por ampliação
de conquistas, com melhoria da remu-
neração e das condições de trabalho.

1) DIEESE. Balanço das greves em 2008. Estudos
e Pesquisas n.45, julho de 2009.
2)Os dados analisados foram extraídos do SAG-DIEESE
– Sistema de Acompanhamento de Greves,
desenvolvido e mantido pelo DIEESE, que reúne
informações das greves de trabalhadores realizadas
no Brasil desde 1983 e conta atualmente com
aproximadamente 19 mil registros. As fontes utilizadas
para a coleta das informações contidas no SAG-DIEESE
são notícias veiculadas em jornais impressos ou
eletrônicos da grande mídia e da imprensa sindical.
3)  Uma greve pode ter mais de uma motivação.
Por isso, a soma dos percentuais pode exceder
100%.

Por moradias dignas
A Proposta de Emenda Constitucional

(PEC) que garante moradias dignas está
no Congresso e entidades representa-
tivas dos mais diferentes setores estão
mobilizadas com o objetivo de recolher,
em um abaixo-assinado, 120 mil assi-
naturas de apoio no Rio de Janeiro, dentro
de um total de um milhão e meio no país,
para enviar ao Congresso Nacional. A
mobilização em todo o país tem o objetivo
de apoiar a PEC que prevê a obriga-
toriedade de 2% do orçamento da União,
1% de orçamento estadual e 1% de or-
çamentos municipais para investimento
em moradia.

Para assinar o abaixo-assinado, acesse:
http://www.atblog.com.br/abaixoassihttp://www.atblog.com.br/abaixoassihttp://www.atblog.com.br/abaixoassihttp://www.atblog.com.br/abaixoassihttp://www.atblog.com.br/abaixoassi
nadomoradia/cadastro_form.phpnadomoradia/cadastro_form.phpnadomoradia/cadastro_form.phpnadomoradia/cadastro_form.phpnadomoradia/cadastro_form.php
Para saber mais sobre a campanha, acesse:
http://www.moradiadigna.org.br/http://www.moradiadigna.org.br/http://www.moradiadigna.org.br/http://www.moradiadigna.org.br/http://www.moradiadigna.org.br/

30 anos de luta pela anistia
A Comissão de Anistia do Ministério

da Justiça realizará, no dia 22 de agosto,
sábado, às 10h, no Arquivo Nacional
do Rio de Janeiro, ato comemorativo
aos 30 anos de luta pela anistia no
Brasil.

O evento, reconhecimento ao prota-
gonismo e resistência dos brasileiros
que lutaram pela liberdade e pela rede-
mocratização, compreenderá um ato
em homenagem aos ex-presos políticos
da greve de fome nacional pela anistia
ampla, geral e irrestrita; apresentação
pública do memorial da anistia política
do Brasil; lançamento de selo come-
morativo; lançamento da revista Anistia
Política e Justiça de Transição; lança-
mento de exposição fotográfica e de
uma sessão de autógrafos com a pre-
sença de diversos autores de obras re-

lativas ao tema da anistia e luta pela de-
mocracia.

A atividade promoverá uma confra-
ternização e um encontro histórico dos
ex-presos, bem como a entrega de Por-
tarias de Anistia Política àqueles que
fizeram a greve de fome em 1979. Es-
tarão presentes os ex-presos políticos,
autoridades, artistas, entidades da luta
pela anistia e representantes da socie-
dade civil organizada.

O diretor do SENGE-RJ Rubem Cor-
veto dirigiu, com Zé Carlos Asbeg, o filme
“Lá Dentro Lá Fora”, sobre a luta pela
anistia, inclusive a greve de fome feita
por 32 dias. Eles estão reeditando o do-
cumentário com depoimentos dos ex-
presos políticos sobre o processo de anis-
tia e o momento atual. O filme será apre-
sentado no ato.



Como você analisa a situação atual
do Clube de Engenharia no contexto
das outras entidades, como o CREA,
Sindicatos e Associações de Enge-
nheiros?
Francis Bogossian – O Clube de Enge-
nharia é a mais antiga entidade de classe
da Engenharia Brasileira. Foi fundado em
1880. No  Clube, se discutiam os assuntos
nacionais. Era um clube no sentido amplo
da palavra, uma Confederação. O Clube
de Engenharia precisa voltar a ser o que
foi no passado, reunindo as demais
associações, sindicatos, conselhos e
federações de engenharia, em torno de
um só objetivo: a defesa da Engenharia
Nacional. Temos que ter em mente que
a Engenharia é sempre a mola propulsora
do desenvolvimento de um país.

Heloi Moreira – O CREA é uma enti-
dade de caráter compulsório para o exer-
cício profissional. Nesse sentido, é difícil
incluí-lo em uma comparação com as
outras entidades. Os sindicatos apresen-
tam um papel fundamental na defesa dos
direitos dos profissionais. Não só dos que
trabalham inseridos em uma estrutura
organizacional, mas também daqueles
que atuam de forma independente. Os
Sindicatos prestam o relevante serviço
de garantir as condições de cidadania aos
profissionais. Já as associações congre-
gam profissionais de áreas afins e, em
geral, desenvolvem um trabalho de apoio
tanto aos profissionais quanto às empre-
sas dessas áreas que elas representam.

O Clube de Engenharia tem por ob-
jetivo discutir e tentar valer políticas que
se relacionam à área tecnológica. Ele
congrega tanto profissionais quanto em-
presas da engenharia, arquitetura, quí-
mica, etc, não sendo, portanto, específico
de uma única área.

No meu entender, os sindicatos, as
associações e também o Clube de Enge-
nharia apresentam, hoje, pelo menos um
problema em comum: a questão da filiação
dos profissionais mais novos. Parece-me
que vários são os fatores. Um deles é
até paradoxal e se refere à estabilidade
política e democrática reinante no país.
Se, por um lado, a liberdade de expressão
é, hoje, um bem reconquistado pelo bra-
sileiro, por outro lado ela não provoca nos
mais jovens uma insatisfação e, em
conseqüência, a ânsia por se manifestar.
Assim, o espírito de aglutinação e asso-

Eleições no Clube de Engenharia

ciatividade fica atenuado. No meu en-
tender, outro fator da baixa adesão dos
mais novos é o estilo atual do exercício
profissional. As informações fluem com
muito mais facilidade e rapidez do que
no passado, de modo que as pessoas
entram em contato com as outras rapi-
damente e à distância. Dessa forma, para
eles, as associações tornaram-se dispen-
sáveis. É uma pena, pois elas, com a
tradição e a credibilidade que possuem,
apresentam uma força institucional
inigualável.

Quais suas principais propostas?
Francis Bogossian – A principal delas
é a Renovação do Clube de Engenharia,
promovendo maior participação dos asso-
ciados nas decisões do clube.Criar tam-
bém um conselho de ex-presidentes para
absorver suas experiências. Vou pedir ao
arquiteto Niemeyer que projete o futuro
“Campo Oscar Niemeyer”, na sede cam-
pestre, com bangalôs para férias e fins
de semana dos associados.Pedirei às em-
presas de engenharia que doem as cons-
truções, as quais levarão seus respectivos
nomes. Pretendo também, como presi-
dente do Clube de Engenharia, trabalhar
para fortalecer a Engenharia Nacional e
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buscar a valorização profissional da En-
genharia. Quero dar ênfase à reforma
do ensino para  melhorias na formação
dos engenheiros, reunindo, no Clube, pro-
fessores, alunos e empresas  para sugerir
reformulações dos vários cursos uni-
versitários. E, ainda, estimular o engran-
decimento das Divisões Técnicas, que
deverão ser verdadeiros centros de atua-
lização e aprimoramento técnico dos en-
genheiros.

Heloi Moreira– Defesa da engenharia
nacional e dos interesses dos engenheiros,
arquitetos, agrônomos e áreas afins. Em-
penho para a modernização e atualização
do ensino da engenharia. Defesa da
Petrobrás e da implementação dos seus
projetos. Defesa do Pré-Sal para uso da
nação brasileira e das riquezas da Ama-
zônia. Consolidação da nossa WEB-TV.
Implementar projetos para tornar a Sede
Campestre auto-sustentável.

Como o Clube pode influenciar as
políticas de geração de emprego
para engenheiros?
Francis Bogossian – Dando as mãos
aos sindicatos dos engenheiros, às
empresas de engenharia, dentre outros,

sem esquecer do CREA e do Confea
para lutarmos juntos pelo desenvol-
vimento do País. É o desenvolvimento
que gera emprego.

Heloi Moreira – Antes de tudo, atuar
em conjunto com as demais entidades
representativas. Isso fortalece as ações.
Discutir com as lideranças governamen-
tais ações políticas que levem nessa di-
reção. Realizar ações conjuntas com as
outras entidades, no sentido de pressionar
a área política. Realizar eventos que dei-
xem claro a necessidade de uma política
governamental de médio e longo prazo
para geração de emprego para enge-
nheiros.

Como o Clube deve se posicionar
diante da questão de um projeto
nacional desenvolvimentista? Isto
ainda é atual?
Francis Bogossian – Luto pela reto-
mada do desenvolvimento nacional há
décadas. Sem êxito! Isto não me fez
desistir, mormente agora  que o desen-
volvimento parece  estar chegando ao
Brasil com o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC). Não vou es-
quecer também que o Rio de Janeiro
foi gradativamente abandonado pela
União desde que deixou de ser a capital
da República. Não podemos calar e
muito menos aceitar este abandono.
Estamos vendo, neste momento, uma
significativa atenção do poder central
com o Estado e a cidade do Rio de
Janeiro, pela interação do governador
Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo
Paes com o presidente Lula, que só tem
trazido benefícios e investimentos para
cariocas e fluminenses.

Heloi Moreira – É atual no sentido de
transformar nossa sociedade agrário-
industrial em uma sociedade do conhe-
cimento. É importante o Brasil investir
na melhoria da educação em todos os
níveis, particularmente na educação
tecnológica. O Brasil deve tomar cons-
ciência de que qualquer recurso mineral
é limitado, é esgotável. Mas o conheci-
mento não. O conhecimento não tem
limites e nem fronteiras. Hoje, qualquer
país que busque a sua independência
plena, só a conseguirá investindo em
educação ampla, conhecimento científico
e desenvolvimento de tecnologia.
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Francis Bogossian é en-
genheiro civil formado pela
ENE da Universidade do
Brasil. Há mais de 40 anos
atua como empresário,
professor e líder de classe.

Fundou a Geomecânica S.A em 1972, deu aulas,
como professor titular de Mecânica dos Solos e
Fundações, durante mais de 15 anos, na Escola
de Engenharia da UFRJ e na UVA. Participou
das diretorias e dos conselhos da ABENGE,
ABMS, Clube de Engenharia, SECONCI-Rio
e CBIC, Crea-RJ, A3P e ABENC/RJ. Atual-
mente é presidente da AEERJ e participa dos
conselhos da Geomecânica S.A., FIRJAN,
ACRJ, ABMS. É membro da Academia
Nacional de Engenharia, da Academia
Brasileira de Educação e da Academia
Panamericana de Ingenieria. Francis é
candidato a presidência do Clube de
Engenharia pela chapa Clube de Engenharia
Unido. Para mais informações, acesse:
clubedeengenhariaunido.blogspot.com

Heloi Moreira é enge-
nheiro eletricista formado
pela PUC/RJ, em 1970. M.
Sc. em Engenharia Elétrica
COPPE/UFRJ, em 1975.
Foi Professor da PUC/RJ,

UCP, UVA, CIAW, UFPA. É Professor Adjunto
da Escola Politécnica/UFRJ desde 1973. É
Superintendente do Museu da Escola Politécnica.
Foi Diretor da Escola Politécnica da UFRJ
(anterior ENE da UB) de 1996 a 2006. Autor do
livro Guia Operacional de Motores Elétricos.
Membro da Academia Pan-Americana de
Engenharia. Patrono e Paraninfo de inúmeras
turmas de formandos da UFRJ, UCP, UVA e
UFPA. Atualmente é Presidente do Clube de
Engenharia e da Associação dos Antigos Alunos
da Politécnica. Realiza também doutoramento em
História da Ciência e da Técnica e Epistemologia
da UFRJ. Heloi é candidato a presidência do
Clube de Engenharia pela chapa Clube de
Engenharia. Para mais informações, acesse:
chapaclubedeengenharia.blogspot.com


