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O pré-sal é do povo brasileiro
Editorial Opinião

Passada a euforia, que contagiou a to-
dos, de termos a cidade do Rio de Janeiro
como sede dos jogos olímpicos de 2016,
é necessário que comecemos uma mobi-
lização de todas as entidades de engenha-
ria do Rio de Janeiro, no sentido de ana-
lisar a situação criada, suas implicações
e principalmente como fazer um acom-
panhamento dos projetos e das obras.

Os temores que nos afligem são espe-
cialmente de duas naturezas distintas. Em
primeiro lugar, sabemos que uma quanti-
dade significativa de recursos será canali-
zada para a melhoria na infraestrutura da
cidade, não somente na construção de es-
tádios e locais mais adequados a um even-
to desta envergadura, mas também para o
sistema de transportes e para a rede hote-
leira da cidade. A primeira preocupação
séria é com a forma como esses recursos
serão administrados, a necessidade de
projetos bem feitos e bem executados. A
primeira preocupação é de natureza mais
técnica do que política.

Nos preocupamos muito com a falta
de transparência na gestão financeira dos
projetos. Para isso é fundamental que
conclamemos todas as entidades da enge-
nharia, arquitetura, dos técnicos e outras
relacionadas e, por natureza, envolvidas
com esses projetos a formarem um “po-
ol” de entidades com a finalidade de de-
sencadear um processo na sociedade do
Rio de Janeiro e até do Brasil, para que
se exerça um efetivo controle social so-
bre este processo. Que as obras não sejam
meros instrumentos de dividir ainda mais
a cidade, aprofundando as desigualdades
e melhorando somente os bairros mais
ricos, para os quais a cidade sempre foi
administrada.

 alvez você ainda não saiba, mas o Brasil está tendo uma
oportunidade histórica para resolver seus problemas de edu-
cação, saúde, desenvolvimento e desemprego. A Petrobrás
descobriu a maior reserva de petróleo de sua história, estimada

em cerca de 100 bilhões de barris de petróleo, que, somada às existentes,
a colocaria entre as quatro maiores do mundo. Nossas reservas
atuais são de 14 bilhões de barris equivalentes de óleo, e as dos
EUA, de 29 bilhões. Se considerarmos o preço do barril do petróleo
a US$ 70, estaríamos falando de uma riqueza total de US$ 8 trilhões.

 As reservas do pré-sal se estendem do litoral do estado do
Espírito Santos ao de Santa Catarina, distantes 300 km da costa, em
média. Estão a uma profundidade média de 2000 m da superfície até
o fundo do mar e mais 3.000 a 5.000 m de rocha e sal a serem
perfurados. A tecnologia para este desafio é detida por poucas
empresas no mundo, sendo a Petrobrás a líder no setor.

O DEBATE DA NOVA LEI

Alertado pela Petrobrás da magnitude da descoberta, o Governo
brasileiro retirou toda a área ainda não licitada do pré-sal dos leilões
promovidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), pois já não
havia mais risco e pelas reservas serem gigantescas. Embora, pela
Constituição, as reservas sejam monopólio da União Federal, pela
Lei 9478/97, o petróleo passa a pertencer a quem o extrair. E sabemos
que quem tem a propriedade do petróleo tem um poder de barganha
cada vez maior. Quando a Lei 9478 foi feita, o argumento era que ela
atrairia recursos externos para investir em áreas com alto risco e
baixo retorno. A propriedade do petróleo era um dos incentivos
para correr riscos. O Pré-sal não tem risco e tem alto retorno. Por-
tanto, a Lei não se aplica ao pré-sal.

O Governo resolveu alterar a lei, para não transferir a riqueza
descoberta para as companhias petrolíferas, contentando-se em receber
no máximo 50% do valor do petróleo extraído. Nos países produtores
de petróleo, o Estado retém mais de 84% de participação. Outra diferença
é a propriedade do petróleo. Enquanto aqui ela é das empresas que o
produzem, lá fora é do Estado. Hoje, cerca de 78% das reservas são
estatais dada a importância estratégica do petróleo.

OS INVESTIMENTOS PARA O PRÉ-SAL

Para as grandes companhias seriam necessários muitos recursos
para extrair o petróleo o mais rapidamente possível. Mas, interessa
ao País a produção açodada? O bom senso diz que não e o exemplo
do México está aí como alerta: tinham grandes reservas em 1998,
extraíram predatoriamente, para pagar dívida, e o México pode vir
a se tornar importador de petróleo.

A Petrobrás tem levantado os recursos necessários para a
produção do petróleo que o País necessita, com um plano de
investimentos de US$ 100 milhões por dia até 2013. O próprio
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petróleo produzido gerará os recursos necessários para o finan-
ciamento dos investimentos. Foi o que ocorreu com o desen-
volvimento da Bacia de Campos.

AS MUDANÇAS DA LEI

O projeto de lei enviado pelo Governo ao Congresso apresenta
alguns avanços, como a mudança do regime de concessão para partilha
– no qual a propriedade do petróleo produzido volta a ser da União
– a escolha da Petrobrás como única operadora do pré-sal e a criação
de um fundo social com os recursos do petróleo.  A Petrobrás pode
ser a executora do monopólio, em nome da União, sendo o produto
extraído propriedade da nação. Esta foi a regra de 1953 até 1997,
com a Lei 2004/53. O ponto fraco do projeto do Governo é a con-
tinuidade dos leilões, permitindo outras participações na produção.

Se os leilões continuarem, ocorrerão três efeitos altamente ne-
gativos:

1) Considerando que os países asiáticos, os europeus, os EUA
e o cartel internacional do petróleo estão numa situação perigosa
por não terem reservas, suas empresas viriam para cá ávidas por
produzirem o pré-sal, diminuindo a dependência dos seus países, e
o esgotariam em menos de 13 anos;

2) Essa produção e exportação açodadas resultariam numa
entrada brusca de dólares, que iria sobrevalorizar o Real e inviabilizaria
todas as indústrias fora do setor petróleo. Seria a chamada doença
holandesa. Ou, o que seria pior: a doença nigeriana: o cartel in-
ternacional tomou a Nigéria de assalto, destruiu as terras agricultáveis,
esgotou o seu petróleo e deixou o país numa miséria pior que antes:
sem petróleo e esperança;

3) A entrada brusca de dólares obrigaria o Governo brasileiro a
investir em títulos do tesouro dos EUA, recebendo juros negativos
e numa moeda em decadência;

As mudanças ideais: o petróleo voltar a ser do Estado e aumento
na parcela da União dos atuais 0 a 40% para a média mundial de
84%. Com os recursos recebidos poderão ser feitos os investimentos
que a sociedade requer e a União recomprar as ações da Petrobrás.
Antes da venda das ações pelo governo FHC, a União Federal
detinha 84% das ações com direito a voto e 51% do capital total da
Petrobrás; hoje, tem apenas 56% das ações com direito a voto e
40% do capital.

Convocamos todos os brasileiros a participar das discussões
do pré-sal. Discuta com seus amigos, fale com seu parlamentar. O
futuro de seus filhos depende de sua atuação.

Lembramos que, nas décadas de 40 e 50, quando o petróleo era
apenas sonho, foi feito o maior movimento cívico da história do nosso
país. Hoje que o petróleo é uma realidade muito acima de todas as nossas
expectativas, temos muito mais razão para lutar por ele.

Fernando Siqueira é presidente e Diomedes Cesário é diretor
de comunicação da AEPET – Associação dos Engenheiros da
Petrobras
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presidente do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), Carlos Fernando Andrade,

em palestra no SENGE-RJ, dia 21 de
setembro, afirmou que o Rio de Janeiro
precisa de novos paradigmas urbanís-
ticos. De acordo com o especialista, o
Rio de Janeiro é uma cidade que se retrai
e apresenta o menor crescimento popula-
cional entre as cidades pólo de Regiões
Metropolitanas. Carlos Fernando expli-
cou que, este crescimento, em 10 anos,
foi de 6% no Rio de Janeiro; 15% em
Brasília e 22% em São Paulo.

O especialista concluiu que o Rio de
Janeiro apresenta crescimento popula-
cional tímido, equivalente ao de nações
altamente desenvolvidas, porque exporta
população, o que é próprio de nações

Urbanismo em tempo de retração

O presidente do Iphan, Carlos Fernando Andrade, em debate com os diretores do SENGE-RJ

O diretor do SENGE-RJ, enge-
nheiro sanitarista Stel Soares, denun-
ciou em reunião da diretoria do Sindi-
cato que todas as favelas do Rio de
Janeiro estão sem operação e manu-
tenção do sistema de esgotamento sa-
nitário. “Investimentos de milhões es-
tão se perdendo e a popula-
ção está vulnerável em ter-
mos de saúde pública”, diz.

Stel afirma que o ex-pre-
feito César Maia assumiu,
durante o seu mandato, a
operação e manutenção de
todo o sistema de esgoto das
favelas do município do Rio
de Janeiro, que somam 1.068
favelas, sem, no entanto,
criar nenhuma condição de
cumprir com estas responsa-

Favelas abandonadas
bilidades. Ficando, portanto, todo sis-
tema sem operação e manutenção.

Ele explica também que a Cedae
(antiga responsável) não se posiciona,
porque diz que é probelma do município,
já que o César Maia assumiu. Segundo
Stel, representantes do município dizem

que não há como assumir o
esgotamento sanitário das
favelas, porque o César Maia
não deixou condições para
isso. A atual gestão da prefeitura
tentou com que a Cedae assu-
misse novamente, mas ela se
recusa. O engenheiro sanita-
rista indaga: “Afinal, o es-
tado e o município não vão
resolver esta questão em con-
junto? A população vai sofrer
as irresponsabilidades?”

 Maioria das 1.068 comunidades do Rio não tem operação
e manutenção do sistema de esgotamento sanitário

Mobilização em todo país pela
habitação de interesse social

Pela primeira vez no Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) do Operador
Nacional do Sistema  Elétrico (ONS)
foi acordado, dia 7 de outubro, a incor-
poração do ganho de produtividade de
2% (0,8% referente à produtividade
coletiva e 1,2% de desemprenho indi-
vidual). Segundo o vice-presidente do

SENGE-RJ, Agamenon Oliveira, isto
significa que parte dos aumentos da
produtividade do trabalho, a partir de
agora, serão negociados e apropriados
pelos empregados da empresa. “Assim
se abre a  possibilidade da discussão
da mensuração deste ganho”, declara
Agamenon.

Trabalhadores do ONS conquistam
ganho de produtividade

A Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) que garante moradias
dignas está no Congresso e entidades
representativas dos mais diferentes
setores estão mobilizadas com o ob-
jetivo de recolher, em um abaixo- as-
sinado, 120 mil assinaturas 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 obrigatoriedade de 2% do orça-
mento da União, 1% de orçamento
estadual e 1% de orçamentos muni-
cipais para investimento em mora-
dia de interesse social.

• Para participar do abaixo-assinado, acesse:
http://www.atblog.com.br/abaixoassinadomoradia/cadastro_form.php
• Para saber mais sobre a campanha, acesse:
http://www.moradiadigna.org.br/

pouco desenvolvidas. Ou seja, o cresci-
mento populacional que existe ocorre
num processo de mudança geográfica
interna no território municipal.

Carlos Fernando considerou também
que muitos bairros perdem população e,
em muitos deles, o crescimento da po-
pulação das favelas é superior ao total.
Ele afirmou que o Rio de Janeiro passa
por um processo perverso, no qual o pe-
queno crescimento demográfico acon-
tece, principalmente, em áreas sem infra-
estrutura, como na Zona Oeste, em lo-
teamentos irregulares, ou em favleas
distribuídas por toda a cidade. O espe-
cialista acredita que são necessários ou-
tros projetos urbanos para a cidade, por-
que, segundo ele, os atuais destinam-se
a uma cidade que não existe mais.
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“Investimentos
de milhões estão
se perdendo e a
população está
vulnerável em

termos de saúde
pública”

STEL SOARES
Diretor de Comunicação

do SENGE-RJ

LÉO
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ma reforma completa nas localidades: Saúde,
Gamboa, Santo Cristo, parte de São Cristóvão
(Gasômetro) e parte da Cidade Nova. O se-

cretário municipal de desenvolvimento e presidente
do Instituto Pereira Passos, Felipe Góis, afirma que
o projeto de revitalização da área do Cais do Porto,
também conhecido como Porto Maravilha, está avan-
çando muito bem.

Ele explica que o projeto tem duas fases, a
primeira é de intervenções da prefeitura, que deve
ser iniciada até o fim do ano, com duração de dois
anos, sobretudo no bairro da Saúde, no Morro da
Conceição, no trecho inicial do Cais do Porto. E a
segunda fase é a que acontece a partir da aprovação
de três projetos de lei encaminhados à Câmara, que
tratam da Operação Urbana Consorciada para a
Região Portuária. Esses projetos estão tramitando e
a expectativa de aprovação é para ainda este ano.
A duração prevista para esta segunda fase é de 4 a
5 anos, com obras previstas para serem lançadas no
segundo semestre de 2010, desde o Gasômetro até
a Praça Mauá, totalizando 5 milhões de metros
quadrados.

Na primeira fase do projeto, a prefeitura vai
investir 200 milhões de reais. E, na segunda fase, a
previsão de investimentos é de 3 bilhões de reais.
De acordo com Felipe Góis, o objetivo é entregar a
Região Portuária de volta para a cidade do Rio de
Janeiro. “Esta região entrou em decadência há mais
ou menos 50 anos atrás, os moradores saíram da
região, poucos ficaram por lá, a atividade econômica
também foi muito reduzida. Houve uma migração
da atividade portuária para o Caju e nós reco-
nhecemos a importância da atividade portuária e
esperamos que continue crescendo no Rio com muito
sucesso, mas o fato é que a área do Cais do Porto
perdeu o seu dinamismo e a sua qualidade de vida
para o uso residencial, como também para se tra-
balhar”, declara.

Ele explica também que estão sendo estabelecido
parâmetros máximos construtivos nesta região.
“Existem regiões onde o parâmetro máximo é de 3
andares, regiões onde poderemos construir 10
andares, 30 andares e chegando até a 50 andares
em alguns locais, basicamente na região ao redor da
Francisco Bicalho, onde não há prejuízo em relação
aos morros e ao visual da cidade”.

REMOÇÃO DE MORADORESREMOÇÃO DE MORADORESREMOÇÃO DE MORADORESREMOÇÃO DE MORADORESREMOÇÃO DE MORADORES

Felipe Góis garante que não está prevista a remoção
de pessoas dos lugares onde elas vivem: “o que vai
acontecer é um investimento em infra-estrutura ur-
bana”, afirma. Ele explica que, na Fase 1, o que a pre-
feitura está fazendo é basicamente investindo na
melhoria da qualidade da infra-estrutura daquela área,
nas ruas, nas galerias de drenagem, na iluminação, no
calçamento e na arborização. Felipe diz que, nesta
primeira fase, há a previsão de uma intervenção ha-
bitacional que é a extensão do programa Novas Al-
ternativas, um programa que trata de transformar
prédios ou casas que estejam em ruínas em habitações
de interesse social. “Nós já selecionamos 24 imóveis
nesta situação para esta primeira fase, e a prefeitura
está fazendo o investimento no sentido de readequar
estes imóveis para habitação de interesse social. Quando
for o caso de um casario preservado, nós faremos as
obras para preservar a construção em seu formato
original e transformar a parte interna em imóveis para
interesse social”, explica.

Na primeira fase, há investimentos em parceria com
a Caixa Econômica Federal para a disponibilidade de
499 imóveis naquela região. O secretário municipal de
desenvolvimento diz que são casariso vazios, não há
casos de ocupação. “Não está nos nossos planos fazer
nenhum tipo de remoção, o que está é que, a medida
que a gente possa disponibilizar habitação digna nessa
região e que seja do interesse dos moradores desses
lugares se mudarem para uma habitação mais digna na
região portuária, a gente acredita que vá acontecer uma

A ousadia do projeto

A revitalização do Cais
do Porto promete

melhorar a qualidade
de vida de quem vive,

trabalha e transita
pela região

U
Porto Maravilha

Felipe Góis: “Queremos entregar a Região
Portuária de volta para o Rio de Janeiro”

FOTOS: JÚLIA GASPAR
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saída, um redirecionamento das pessoas para essas
novas habitações. O que entra, inclusive, no cadastro
do programa Minha Casa Minha Vida”, declara.

Felipe Góis explica que, na Fase 2, que é o projeto
mais ambicioso, há o trabalho também para melhorar
as condições habitacionais: “então, o nosso plano prevê
um projeto habitacional para o Morro da Providência.
Repito, não se trata de remover moradores, se trata de
melhorar as moradias e condições habitacionais da
região”, afirma.

LUGLUGLUGLUGLUGAR PAR PAR PAR PAR PARA TODOS?ARA TODOS?ARA TODOS?ARA TODOS?ARA TODOS?

O coordenador geral de projetos especiais da Se-
cretaria Municipal de Urbanismo, Antônio Correa, afir-
ma que a Secretaria de Habitação vai fazer a identi-
ficação de vários locais que estão hoje ociosos, poden-
do ter um uso habitacional, fazendo o máximo possível
para o aproveitamento de habitação de interesse social.
Ele explica que o objetivo é ofertar novas habitações
para os diversos tipos de renda. Assim como o Felipe
Góis, Antônio Correa diz que vão ser lançadas, em
princípio, 499 unidades habitacionais novas, de lugares
vazios, basicamente ruínas. Correa afirma que a Lei
Orgânica não permite a remoção de pessoas, portanto
isso jamais acontecerá. De acordo com o coordenador
geral: “há espaço para todos, a cidade é para todos”.

PERIMETRALPERIMETRALPERIMETRALPERIMETRALPERIMETRAL

Góis considera que a Perimetral deprecia muito o
bairro: “separa o mar do resto do bairro, deprecia a
qualidade de vida dos moradores e de quem trabalha
naquela região. Em função disso nós estamos prevendo,
na Fase 2 - e isso depende da execução da Operação
Urbana Consorciada - a demolição da Perimetral, do
trecho que vai desde o Mosteiro de São Bento até a
Rodoviária Novo Rio, pegando toda a Rodrigues Alves.
Nesse trecho, a perimetral seria derrubada. E, no trecho
inicial, do Mosteiro de São Bento até o Armazém 5 , alí
seriam feitos túneis, e dali em diante a via seguiria em
nível, mas seria uma via expressa, sem nenhum tipo de
interrupção. Paralela a Rodrigues Alves vai ser cons-

truída, onde tem uma via férrea abandonada, o Binário
do Porto, que é uma nova avenida que vai servir para
desviar o tráfego local que passa em baixo da Pe-
rimetral, para que se possa utilizar esta via que, hoje, é
absolutamente abandonada. Vão ter duas ou três mãos
para cada um dos lados”, explica.

TRÂNSITOTRÂNSITOTRÂNSITOTRÂNSITOTRÂNSITO

O presidente do IPP garante que vai haver mais vias
disponíveis, inclusive vias expressas, do que atualmente
existe na região. “A nossa previsão é que o problema
do trânsito vai melhorar, é importante também que se
diga que isso, somado ao arco rodoviário, que vai tirar
muitos ônibus daquele trecho, e também ao novo acesso
ao Porto, que nós já estamos executando, é uma obra
que a prefeitura está fazendo em parceria com Docas,
saindo da Avenida Brasil, passando por debaixo da Linha
Vermelha e ligando diretamente à porta do Porto. Isso
tudo resulta na nova solução para a Perimetral,
propiciando uma qualidade de trânsito melhor do que a
atual e também a melhoria visual, porque você acaba
com o divisor entre o bairro e o mar”, afirma.

VLVLVLVLVLT E BICICLETT E BICICLETT E BICICLETT E BICICLETT E BICICLETAAAAA

Felipe Góis diz que há a previsão também de um
espaço para a construção de um VLT – Veículo Leve
Sobre Trilhos. “Nós ainda não estamos prevendo os
investimentos necessários, mas sim o espaço nas vias
para a construção de um VLT, um veículo leve sobre
trilhos, possibilitando o deslocamento das pessoas dentro
daquela região, visto que alí tem estação de ônibus,
metrô, trem, então já tem a opção de transporte de
massa, mas não há um bom sistema de transporte
dentro daquela região, adicionalmente nós estamos
prevendo uma ciclovia em todo o trecho ao lado da
Rodriguês Alves, ou seja, no trecho de dentro dos
armazéns, nós estamos prevendo uma ciclovia para
poder permitir  que as pessoas possam se locomover
alí também de bicicleta, que é sempre uma forma mais
limpa e mais saudável de transporte.

CULCULCULCULCULTURA E TURISMOTURA E TURISMOTURA E TURISMOTURA E TURISMOTURA E TURISMO

O secretário municipal de desenvolvimento e
presidente do Instituto Pereira Passos garante que há
também um componente cultural e de turismo: “nós
estamos recuperando sítios históricos, como a Pedra
do Sal e o Jardim do Valongo, no Morro da Conceição,
estamos também trabalhando no restauro do palacete
D. João VI, que fica na Praça Mauá, que futuramente
abrigará a Pinacoteca do Rio. Adicionalmente nós
pretendemos investir não só na Pinacoteca, como no
Museu do Amanhã, que é uma iniciativa em parceria
com a Fundação Roberto Marinho, que ocupará os
Armazéns 5 e 6, no Cais do Porto”, afirma.

DIVULGAÇÃO

Antônio Correa: “há espaço para todos,
a cidade é para todos”

Simulação de como
ficará a região do
Cais do Porto
depois das
reformas
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A R T E ,   P O E S I A
E   L I T E R A T U R A

 A coluna “Engenharia Cultural” é destinada a engenheiros que queiram publicar poesias, contos, crônicas, histórias de vida, ou mesmo fotos em alta resolução
(300dpi) sobre a cidade ou de denúncia social. Para participar, envie sua colaboração para: imprensa@sengerj.org.br

EPE: por que as negociações não avançam?

A lógica da natureza
Mantém o núcleo da Terra
Na superfície a beleza
De vida que se encerra

Eterno, o suporte do palco,
Onde mistérios são encenados.
O universo acolhe do alto
As passagens dos atores renovados.

Vegetação, rios, tufões
Montanhas, ventos, geleiras,
Mares, desertos e vulcões
Têm o tempo contado em eras

Há diferença na visão, no apreço
Da duração dos humanos,
Para os que têm vida, o preço
É pago pelo desgaste, em anos

Porém temos mais sorte,
Sobrevivemos pela memória,
Se nas vidas há um corte
Há quem delas conte uma história.

Caro amigo, lamentamos
A perda do pai, modelar cidadão
Era um homem de quem orgulhávamos
Pelas boas ações realizadas com devoção

Parte uma parte de nossa história,
Lá de trás, anos afora,
Lembranças nos traz agora,
Dos bons dias em Vassouras

Do convívio marcante,
O registro é mental,
Da pessoa especial,
Um exemplo edificante

Caro amigo, deixo contigo
O pesar incontido
E pelo carinho dele recebido,
Fico honrado e agradecido

Raul Pessôa é engenheiro civil, especializado em
obras hidráulicas. Diretor-Presidente da
Associação dos Rondonistas do Estado do Rio de
Janeiro /PROJETO RONDON-RJ.

G R A T I D Ã O

• Sou Engenheiro Eletricista e trabalho em Furnas. Gostaria
de convidá-los para visitar a Exposição Fotográfica “Ouro
da Casa”, com fotos minhas e demais colegas de Furnas.
Uma das minhas fotos é premiada e retrata o MAC de
Niemeyer, em Niterói.
– LOCAL DA EXPOSIÇÃO: Espaço FURNAS Cultural -
Rua Real Grandeza, nº 219, pilotis do Bloco B - Botafogo -
Rio de Janeiro - RJ

Carlos Fonseca

O Núcleo Piratininga de Comunicação abriu inscri-
ções para o seu 15º Curso Anual NPC, que será reali-
zado de 11 a 15 de novembro no Palácio Capanema
(Funarte), no Rio de Janeiro. A mesa de abertura, com
o tema “Mídia, o verdadeiro partido da burguesia” terá
a participação de Virgínia Fontes, José Arbex Jr., Pascual
Serrano e Ignácio Ramonet.
• Mais informações no site: www.piratininga.org.br

15º Curso anual do NPC

OURO DA CASA

Cultural
Engenharia

Após sucessivas assembléias dos empregados da
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), conversas
mantidas com o Ministério de Minas e Energia (MME)
e com o presidente do Conselho de Administração da
empresa, Altino Ventura Filho, as negociações do ACT
2009/2010 continuam sem avanços. Embora a EPE seja,
de acordo com os órgãos governamentais, estratégica
para o projeto desenvolvimentista do país, isto não tem
se refletido em uma política de pessoal direcionada a
este objetivo. O vice-presidente do SENGE-RJ,

Agamenon Oliveira, declara: “A empresa tem utilizado
uma série de manobras protelatórias para encaminhar
a negociação para um impasse. Por que só a EPE tem
dificuldades de fechar o acordo, considerando que a
mesma pauta econômica já foi aprovada  pelas em-
presas do setor?”

• Para ler a carta sobre os motivos de insatisfação
dos empregados da EPE, acesse:
http://www.sengerj.org.br/epe_set_09.pdf



Coluna do

O mercado de trabalho e
a crise econômica internacional

á um ano, o anúncio da eclosão
da crise financeira global tomou
conta das manchetes de toda a

imprensa do Brasil e do mundo. Entre
as preocupações colocadas, a que
maior receio gerava sobre o movimento
sindical brasileiro era quanto à capa-
cidade de preservação dos empregos
gerados pela aceleração do ritmo de
crescimento econômico que vinha
ocorrendo desde 2004.

Com efeito, em fins de 2008, o
mercado formal de trabalho, que pode
ser acompanhado no Brasil mensal-
mente através dos resultados divulgados
pelo Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), dava si-
nais de que os impactos da crise se fa-
ziam presentes também no Brasil. A
clara combinação entre a queda nas
admissões e o crescimento das demis-
sões, no mercado formal de trabalho,
tornada evidente a partir de novembro
e que viria gerar um saldo negativo
recorde em dezembro de 2008, trouxe
novamente ao centro do debate na-
cional a questão do desemprego.

Entretanto, já a partir de fevereiro
de 2009, os resultados divulgados pelo
CAGED apontavam o início de uma
recuperação do mercado formal de
trabalho. Desde então, mês a mês, os
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H dados passariam a indicar uma re-
lação positiva entre os números de
admissões e demissões, tornando
crescente o saldo de novos postos
de trabalho até que, em agosto, a
geração líquida de empregos for-
mais volta a superar, pela primeira
vez em 2009, o resultado alcan-
çado no mesmo mês de 2008.

No período compreendido en-
tre dezembro de 2008 a agosto de
2009, os dados do CAGED apon-
tam um saldo positivo de 25 mil
postos de trabalho no Brasil, ou
seja, mesmo após uma redução de 757
mil postos de trabalho, nos meses de-
zembro e janeiro, o saldo entre o número
de admissões e o de desligamentos vol-
tou a ser positivo, no decorrer deste
ano. Isto se deve à criação de quase
782 mil novos postos de trabalho de
fevereiro a agosto deste ano. Somente
no mês de agosto de 2009, o saldo foi
de 242 mil postos de trabalho, indicando
forte recuperação do mercado formal
de trabalho brasileiro.

No estado do Rio de Janeiro, as
contratações também superaram as
demissões, num montante de 21 mil
postos de trabalho, no acumulado de
dezembro de 2008 a agosto de 2009.
Contudo, há algumas diferenças no

comportamento ao longo deste período
que merecem ser destacadas.  Em pri-
meiro lugar, os impactos negativos da
crise parecem ter ocorrido em momen-
to posterior, como indicam o saldo nega-
tivo menos pronunciado observado em
dezembro e o saldo negativo relativa-
mente mais significativo observado em
janeiro de 2009, quando comparados
aos resultados agregados para o país.

Além disso, o início da recuperação
parece ter sido antecipado, uma vez que
os saldos gerados já a partir de feve-
reiro e março são, relativamente ao
resultado nacional, mais expressivos
que o observado em outros períodos.
Provavelmente, concorreram para este
resultado a importância do setor de

serviços na economia do es-
tado e a maior resistência
apresentada por sua indústria,
diante da crise internacional,
em ambos os casos, em razão
de sua maior vinculação com
o mercado consumidor interno.

Tomando por base os nú-
meros acima, é possível afir-
mar que, apesar de sua ex-
tensão e profundidade, os im-
pactos da crise econômica
internacional vêm perdendo
força sobre a economia e o

mercado de trabalho, no Brasil. Ainda
assim, faz-se importante a preservação
das medidas adotadas pelo governo de
fortalecimento do mercado doméstico,
como elemento impulsionador da
economia brasileira.

Adicionalmente, junto a este proces-
so, vêm contribuindo de forma sig-
nificativa os resultados obtidos pelo Mo-
vimento Sindical brasileiro, seja nas
negociações coletivas, em defesa da
manutenção e ampliação do poder aqui-
sitivo dos trabalhadores, seja na luta pela
preservação da política de valorização
do salário mínimo, ambos fundamentais
na sustentação da demanda interna e
na melhoria das condições de vida de
parte significativa da população.

Mês/ano Rio de Janeiro Brasil
Dez/08 -19.342 -654.946
Jan/09 -16.538 -101.748
Fev/09 5.480 9.179
Mar/09 6.158 34.818
Abr/09 6.692 106.205
Mai/09 7.920 131.557
Jun/09 5.455 119.495
Jul/09 9.649 138.402
Ago/09 15.841 242.126

Total do período 21.315 25.088
Saldo da movimentação dos vínculos empregatícios formais

Rio de Janeiro e Brasil, dezembro de 2008 a agosto de 2009

FONTE: MTE. CAGED

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

SALÁRIO
MÍNIMO

PROFISSIONAL
Lei 4950-A/66

Engenheiro,
exija seu direito!

CONFIRA NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO JE

Reportagem sobre a visita
de diretores do SENGE-RJ,
engenheiros e estudantes
de engenharia à Usina
Nuclear Angra II, em Angra
dos Reis



m edifício de 13 andares, que per-
tencia ao Incra, situado na Rua Ba-
rão de São Felix, 110, no Centro

da cidade, é ocupado desde 23 de julho
de 2004 por integrantes da Associação
de Habitação Popular da Ocupação Chi-
quinha Gonzaga (Ahpocg).  O vice- pre-
sidente da Associação, Maciel Silva dos
Santos, afirma que está para chegar a
concessão de direito de uso ainda em
outubro.

“O processo está na Secretaria de
Patrimônio da União, aos cuidados do
Instituto de Terras do Estado do Rio de
Janeiro, para que os títulos de concessão
sejam dados para as famílias”, explica
com expectativa.

Além disso, o prédio deve entrar em
obras ainda este ano. Maciel explica: “O
FNIS – Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social – foi liberado, já foi,
inclusive, publicado do Diário Oficial, em
31 de março de 2009. As obras estão
para acontecer”, comemora. O prazo de
duração das obras é de 12 meses. São
13 andares, 6 apartamentos por andar,
totalizando 78 apartamentos. Estima-se
que mais de duzentas pessoas
morem no prédio. O vice-pre-
sidente da Associação admite
que eles não sabiam como en-
caminhar o projeto de obras ao
FNIS, mas diz que foram orien-
tados por pessoas e instituições
que os apoiam. “Juntamente
com a Fundação Bento Rubião
e com o Movimento Nacional
de Luta pela Moradia, a gente
participou de todas as con-
ferências e foram indicadas as
ocupações que deveriam ser
beneficiadas”, conta Maciel.

A Ocupação Chiquinha Gonzaga vai
receber o investimento de um milhão e
800 mil reais para as obras. O proponente
será o Instituto de Terras do Rio de Janeiro
que vai fazer a legalização fundiária, con-
tratar as emprenteiras e preparar a licita-
ção para pagar os arquitetos. Maciel con-
ta que a presidente do Instituto de Ter-
ras, Célia Ravera, foi até a ocupação e fez
o cadastramento de todas as famílias. As
que não estavam lá tiveram que ir até o
Instituto para serem cadastradas. “Agora
estamos todos ansiosos, esperando a
concessão de direito de uso. E, quando
eu estive no Instituto de Terras, fui infor-
mado que a previsão é de que 19 comuni-
dades sejam beneficiadas com a conces-
são do direito real de uso, neste mesmo

Nada melhor do que a nossa casa
U

período, dentre as quais a Ocupação Chi-
quinha Gonzaga está incluída”, come-
mora.

Mas os moradores da Ocupação Chi-
quinha Gonzaga estão prevenidos: “Nós
decidimos que a obra será feita com a
gente aqui dentro, porque é um risco a
gente sair e não poder voltar. Eles dão a
desculpa que poderíamos ter uma bolsa
aluguel ou coisa do gênero, mas as pes-
soas aqui não confiam nesses programas.
Então nós decidimos que ficaremos aqui
durante as obras”, garante Maciel.  O
projeto prevê a contratação de morado-
res da ocupação para trabalharem nas
obras. Maciel considera que essas pes-
soas que vão trabalhar nas próprias mo-
radias vão servir de guardiões: “Assim,

os próprios moradores vão ser seguran-
ças para evitar problemas que aconte-
ceram com outras ocupações, há casos
em que o Estado contratou a empresa,
mas a empreiteira era fantasma”, afirma.

A OCUPAÇÃOA OCUPAÇÃOA OCUPAÇÃOA OCUPAÇÃOA OCUPAÇÃO

Antes da ocupação acontecer, houve
seis meses de reuniões, que aconteceram
nas praças e na sede da Central dos Mo-
vimentos Populares (CMP), juntamente
com companheiros da Frente de Luta
Popular (FLP). Maciel conta que, duran-
te o tempo em que esteve num abrigo,
em Benfica, foi convidado por um amigo
que conhecia as ocupações a participar
das reuniões.

“Quando chegamos aqui, a primeira
coisa que sofremos foi a vinda da Polícia
Militar, mas, como a ocupação foi feita
baseada no artigo sexto da Constituição,

Ocupação Chiquinha Gonzaga, depois de 5 anos, deve receber a concessão de direito real de uso

que diz que quem não tem onde morar
tem direito a moradia. Além de que tam-
bém não era da alçada do Estado nem
da Polícia Militar intervir na situação, por-
que tratava-se de um prédio do Governo
Federal. E isso não é da instância da Po-
lícia Militar, e sim da Polícia Federal. En-
tão, eles compreenderam isso e se re-
tiraram”, explica.

RESISTÊNCIARESISTÊNCIARESISTÊNCIARESISTÊNCIARESISTÊNCIA

Maciel conta que, depois de feita a
ocupação, começou o processo de
resistência interna. “As pessoas não po-
diam sair, ocupavam primeiro as partes
mais baixas do edifício. Não podiam subir
por causa da limpeza, tinha que ser feita
a limpeza primeiro para que depois as
pessoas subissem gradativamente”.

Ele conta que tudo foi articulado
politicamente. “A gente trabalhou todas
as questões politicamente, acionando
Brasília, o Ministério Público, a Defen-
soria Pública, então isso acabou sendo
um escudo de proteção para a gente. Uns
três meses depois da ocupação, a rein-
tegração de posse chegou, mas o próprio
superintendente, na época,  entendeu que
nós já tínhamos estabelecido uma relação
com Brasília, pois conseguimos recursos
para irmos até Brasília, no Ministério das
Cidades, para que não sofrêssemos ne-
nhum tipo de expulsão, como, de fato, não
aconteceu”, explica.

O MEDO DO PORTO MARAVILHAO MEDO DO PORTO MARAVILHAO MEDO DO PORTO MARAVILHAO MEDO DO PORTO MARAVILHAO MEDO DO PORTO MARAVILHA

O vice-presidente da Associação de
Habitação Popular da Ocupação Chiqui-
nha Gonzaga garante que há um receio
entre os moradores, devido ao projeto
Porto Maravilha. “Este projeto vai trans-
formar isso aqui numa área praticamente
privatizada, de administração de empre-
sas. Pelo que sabemos esses projetos
expulsam as pessoas pobres dessas áreas.
A gente sabe que essa revitalização im-
plica numa limpeza. A gente vai ficar fora
do perfil do que vai prevalecer aqui, tudo
vai encarecer, esse espaço aqui vai ficar
caro”, declara preocupado.

Maciel considera que a dívida social
no Brasil é muito grande. “São 7 milhões
de famílias sem ter onde morar! Muito
embora o governo esteja com uma oferta
de 1 milhão de casas, a gente sabe que é
pouco, porque já foram cadastradas 18
milhões de pessoas no programa Minha
Casa, Minha Vida”, afirma.

FOTOS: JÚLIA GASPAR

Antigo prédio do INCRA, hoje
Ocupação Chiquinha Gonzaga,
situado próximo à Central do Brasil.
Ao lado, Maciel Silva, morador e vice-
presidente da Associação que luta
pelos interesses das famílias que
ocupam o imóvel


