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N ão existe nenhum lugar no mundo no 
qual a universalização das telecomuni-
cações, e muito menos da banda larga, 

se deu a partir da telefonia celular ou da 
competição de operadoras. Por isso, é uma 
balela, um engodo, o argumento das ope-
radoras de que a universalização da banda 
larga no Brasil ocorre através do celular.

Pesquisa recente do Instituto Pew, além 
de verificar que apenas metade da população 
mundial tem acesso a internet, mostra que 
“quanto mais pobre a população, mais mó-
vel ela tende a ser”. O país com maior fluxo 
de dados via plataforma 
móvel é a Nigéria, vindo 
depois a África do Sul, 
Indonésia e Índia.

Boa parcela da po-
pulação brasileira não 
se habilita a ter uma li-
nha fixa devido ao preço 
exorbitante da assina-
tura mensal, mas acaba caindo na telefonia 
móvel pré-paga com preços superiores ao da 
telefonia fixa.

Alguém poderia afirmar que a população 
de baixa renda tem direito tanto a telefonia 
fixa quanto ao celular. Concordamos, mas 
o problema não está aí. A grande questão é 
como realmente inserir o conjunto da socie-
dade numa internet rápida e de qualidade. 
Com certeza não será limitando o acesso, 
quando existe, a celulares pré-pagos com 
preços caros e banda larga sofrível.

O debate sobre a universalização da banda 
larga não pode ficar restrito a alguns espe-
cialistas ou às empresas que possuem como 
principal objetivo o lucro e não responder, 
por exemplo, aos desafios da telemedicina, 
da tele-educação, da transparência das in-
formações etc. Pensar que os representantes 
do mercado vão se preocupar com as teleco-
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internet rápida para todos A CARNE É  
FRACA E A PF 

DÉBIL MENTAL
Marcello Miranda*

municações como base de uma sociedade de-
mocrática é tentar iludir todos aqueles que 
precisam entrar de vez na sociedade da in-
formação.

Daí a nossa preocupação e resistência aos 
dois grandes golpes que vêm se delineando a 
partir do PLC 79/16, que doa R$100 bilhões 
à Oi, Vivo e Claro; e da entrega do satélite 
que será lançado no dia 21 de março e que 
terá 80% de sua capacidade direcionada para 
o mercado. Essas duas medidas, se aprova-
das, dificultarão que a banda larga esteja 
realmente à disposição de toda a população 

brasileira.
Levar banda larga às 

regiões precariamente 
atendidas ou não atendi-
das por redes terrestres; 
permitir a conexão em 
alta velocidade nas esco-
las rurais e escolas da pe-
riferia das grandes e mé-

dias cidades; garantir a interligação dos postos 
de saúde, hospitais e outras unidades de saúde 
pública em locais que não disponham de re-
des terrestre; garantir que todas escolas urba-
nas tenham acesso a uma internet rápida e de 
qualidade são objetivos que poderão ser in-
viabilizados com os encaminhamentos dados 
até aqui pelo governo golpista.

Por tudo isso, defendemos que a solução 
para a universalização da banda larga no 
Brasil passa por respeitarmos as leis constitu-
ídas que afirmam: se um serviço é essencial, 
ele não pode ser prestado apenas em regime 
privado. Tem que haver regras claras que 
obriguem as operadoras a levarem a internet 
a todos os lugares e classes do país com quali-
dade e tarifas módicas, e não apenas às áreas 
mais rentáveis.

Tem que haver regras claras que 
obriguem as operadoras a levarem 
a internet a todos os lugares e 
classes do país com qualidade e 
tarifas módicas, e não apenas às 
áreas mais rentáveis

Um estrago foi causado pela ope-
ração da PF denominada de “carne 
fraca”, em que alguns problemas de 
suborno, praticados em certas unida-
des produtivas de industrialização de 
carne a fiscais da vigilância sanitária 
produziram um prejuízo bilionário 
ás exportações brasileiras. E tudo isto 
por quê? Pela excessiva espetacula-
rização que tem acompanhado essas 
operações. A PF deveria ter consci-
ência do desastre que iria provocar. 
Afinal de contas são pessoas treina-
das a intervir nas mais diversificadas 
e delicadas situações.

Apesar das especulações surgi-
das na imprensa, que atribuem esta 
operação da PF a uma armação arti-
culada em nível internacional para 
prejudicar mais um ramo importante 
da indústria nacional com a finalida-
de de facilitar a entrada de empresas 
estrangeiras no ramo, não cremos 
nessa versão.  Ela é muito mais fru-
to de uma desarticulação dentro do 
governo e do agravamento das con-
tradições no interior das forças que 
dão sustentação ao pseudo governo 
de Michel Temer. A PF ganhou au-
tonomia desmesurada e perdeu todo 
senso de responsabilidade, inclusive 
com os destinos do país.
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mesa de abertura 
foi composta por 

(da esquerda para 
a direita): Francisco 

teixeira, Newton 
augusto cardoso 

de oliveira, olímpio 
alves santos, clovis 
Nascimento, Pedro 

celestino e duda 
Quiroga

Fotos: Adriana Medeiros

i simpósio sos Brasil 
soberano discute um 
projeto para o país

O presidente do SENGE-RJ, Olím-
pio Alves dos Santos, abriu, na 
manhã do dia 31 de março, o I 
Simpósio SOS Brasil Soberano. 

O evento busca soluções práticas para a 
crise que ocorre no país. Para Olímpio, o 
principal objetivo do evento é construir 
uma discussão de projeto de nação.

“Precisamos de um projeto de emer-
gência, urgente. É necessário abrir o deba-
te a despeito de toda a resistência. O que 
assistimos é o desmonte do Estado, que foi 

construído na década de 30”, critica.
Clovis Nascimento, vice-presidente do 

SENGE-RJ e presidente da Fisenge, afirma 
que o Brasil vive uma crise sem precedentes.

“É uma crise institucional e políti-
ca, que partiu de um golpe muito bem 
engendrado. Temos que construir pro-
postas. Nossas contribuições devem ter 
como objetivo a melhoria da qualidade 
de vida”, defende Clovis.

Um dos coordenadores do projeto, 
Francisco Teixeira, dedicou a mesa de 

abertura à menina Maria Eduarda Alves da 
Conceição, de 13 anos, que morreu vítima 
de bala perdida dentro da própria escola, 
na Pavuna, no Rio de Janeiro. Ela gostava 
de rap e sonhava em ser veterinária.

Também participaram da mesa de 
abertura Pedro Celestino, presidente do 
Clube de Engenharia, Newton Augusto 
Cardoso de Oliveira, coordenador geral 
da pós-graduação da Faculdade Presbite-
riana Mackenzie, e Duda Quiroga, secre-
tária de comunicação da CUT-Rio.

Encontro organizado pelo SENGE-RJ e pela Fisenge reuniu especialistas e políticos

►
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► CONTINUAÇÃO

FeRNaNdo PeNNa – PRoFessoR maRcelo aUleR – JoRNalista maRcio PocHmaNN – ECONOMISTA caRlos lessa – ECONOMISTA

Primeira mesa discute emprego e 
engenharia nacional

Com o tema “Emprego e proces-
so produtivo”, a mesa da manhã do I 
Simpósio SOS Brasil Soberano discu-
tiu como a crise política e econômi-
ca causada pelo golpe que derrubou 
a presidenta Dilma Rousseff afeta o 
emprego e a engenharia nacional. O 
debate contou com a participação do 
economista Marcio Pochmann, do 
político Roberto Amaral, do enge-
nheiro e contra-almirante Alan Paes 
Leme, da deputada federal Jandira 
Feghali e do jornalista Luis Nassif.

Marcio Pochmann começou sua 
fala fazendo uma análise histórica do 
desenvolvimento brasileiro. Ele con-
tou, por exemplo, que a partir da dé-
cada de 1920, foi iniciado o processo 
de industrialização da América Lati-
na. Foi nesse momento que o Brasil 
conseguiu deixar de ser um país pri-
mitivo e se tornou a oitava economia 
mais rica do mundo. Pochamann, no 
entanto, frisou que foi um avanço 
sem pensar nas questões sociais.

“Construímos uma especificida-
de no Brasil que o novo avança, mas 
não acaba com o velho. Uma socie-
dade muito distorcida. Não temos 
cidades, temos acampamentos em 
cidades sem planejamento”, explica.

Com a crise em 2008, o Brasil al-
cançou pela primeira vez um prota-
gonismo que nunca havia tido. Esse 
projeto está sendo destruído pelo 
governo golpista que tomou o poder 
em 2016.

“É uma volta ao século passado, 
antes  de 1930. Qual a nossa capaci-
dade de reação e ocupar obviamente 
as ruas?”, questiona. “Qual a nossa 
capacidade de reação frente a isso? 
A questão é que não tem saída ins-
titucional, não tem saída tradicional. 
Os que deram o golpe só têm a ofe-
recer resultados negativos. Eles não 
vão entregar o ossinho. Temos que 

pensar em saídas fora da saída insti-
tucional.”
 
Ciência e Tecnologia

O engenheiro naval Alan Paes 
Leme foi enfático: "política de conte-
údo local precisa integrar a tecnologia 
nacional”. Ele iniciou sua explana-
ção sobre a cadeia produtiva de bens 
permanente e de consumo. “A enge-
nharia permeia toda a economia e sua 
cadeia produtiva. O Brasil gera bens 
e não temos indústria forte. Nós hos-
pedamos indústria”, criticou. Os bens 
permanentes integram infraestrutura, 
metais, imóveis, ter-
ras, por exemplo. Já 
os bens de consumo 
abrangem a alimen-
tação, ferramentas 
domésticas e serviços.

Uma questão 
unís sona entre os pa-
lestrantes e enfatiza-
da pelo engenheiro 
foi a defesa da polí-
tica de conteúdo lo-
cal. “A nossa política 
de conteúdo local 
precisa estar ligada 
à ciência e à produção tecnológica. 
Podemos melhorar a infraestrutura 
e usar a tendência de cluster em cada 
região, valorização da engenharia e 
centros de pesquisa”, disse. Cluster é 
uma estratégia industrial de interli-
gar linhas de produção com tecno-
logia da informação, logística, pes-
quisa, ciência e tecnologia, seguindo 
uma lógica de cooperação regional. 
O engenheiro defende um plano de 
industrialização dividido regional-
mente, como o modelo da Embrapa 
com escritórios em diversos locais. 

 
Futuro

“O hoje está perdido”. É assim 
que o ex-ministro Roberto Amaral 

define o momento em que o Brasil 
vive. Para ele, não é possível recons-
truir o país a curto prazo, nem do 
ponto de vista econômico, nem do 
ponto de vista político. 

Em uma profunda análise poli-
tica e econômica, Roberto Amaral 
afirmou que a crise resultante do 
golpe é um processo político que só 
tem solução na política. Ele acredita 
que existem três linhas de atuação 
fundamentais: resistência, desfazer o 
que foi feito pelo governo golpista e 
a reconstrução do Estado.

“Esse encontro é uma linha de 
resistência . Em 1964, nós lamen-

tavelmente fomos 
surpreendidos, go-
verno e forças po-
pulares. No dia 01º 
de abril nos encon-
tramos sem nenhu-
ma organização de 
resistência. Hoje 
temos condições de 
resistência, de orga-
nização, e o funda-
mental, com condi-
ções de reflexão. O 
maior inimigo da 

ação política é a prá-
xis sem reflexão”, defende.

“Esse golpe não foi simplesmente 
a troca de Dilma por Temer. Não foi 
apenas uma infração constitucional. 
Foi tudo isso, mas foi acima de tudo 
uma mudança de projeto, a implan-
tação de um projeto que havia sido 
rejeitado nas eleições. Não tem base 
na soberania popular, não tem legi-
timidade. E é um governo que está 
usando a inexistência de apoio popu-
lar como mérito porque agora acre-
dita que pode fazer o que quiser”, 
defende.

A deputada federal Jandira Fe-
ghali afirmou valorizar a iniciati-
va do SENGE-RJ e da Fisenge de 
construir um espaço de debate. “No 
momento de tanta criminalização 

da política a gente ter espaço para 
debater é muito bom”, afirmou ela. 
“Valorizo muito essa iniciativa , que 
é um dos pilares desse novo momen-
to. Que país é esse que faremos cons-
trução a partir daqui? Ou será apenas 
de resistência?”

Feghali destacou que a luta con-
tra a reforma da previdência deve 
ser prioridade. “Estou no congresso 
desde 1991 e nunca vi nada tão cruel 
quanto essa reforma da previdên-
cia”, criticou.

O jornalista Luis Nassif, sobre a 
reforma da previdência, disse ainda 
que “o governo está desmanchando. 
A reforma da previdência é o decre-
to de morte de idosos.”

Nassif, no entanto, afirmou es-
tar impressionado com a consciên-
cia política da juventude. “Nunca 
vi uma juventude tão madura e tão 
antenada”.

Debate frisa importância de união 
contra os retrocessos

A segunda mesa do I Simpósio 
SOS Brasil Soberano, intitulada 
“Estado, emprego e o setor de ser-
viços”, recebeu o deputado federal 
Alessandro Molon, o professor Fer-
nando Penna, o deputado federal 
Glauber Rocha, o jornalista Marce-
lo Auler e o economista Carlos Les-
sa. O objetivo deste debate foi dis-
cutir a retomada dos programas de 
prevenção a endemias, educação, 
saúde das famílias, reflorestamento 
e demais ações induzidas.

Fernando Penna abriu o debate 
criticando a reforma do ensino mé-
dio. Para ele, o projeto é vendido 
como a “reforma da escolha”. No en-
tanto, não há garantia de que serão 
oferecidas todas as opções a todas 
as escolas e a todos os alunos. Para 
ilustrar isso, ele mostrou um vídeo 
do próprio Michel Temer contando 
que, ao entrar no ensino médio, ti-

Os que deram 
o golpe só têm 
a oferecer 
resultados 
negativos
Marcio Pochmann
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nha duas opções: o ensino científico 
e o clássico. Na cidade em que ele 
morava só havia o ensino científico 
e ele acabou de recuperação em físi-
ca e química. Seus pais, então, paga-
ram para que ele fosse para a cidade 
de São Paulo fazer o ensino clássico, 
com matérias de humanas.

“Essa situação pode se repetir 
agora com a não obrigatoriedade 
dos itinerários. Será que todos os 
alunos terão recursos para se mu-
dar? Não vai haver escolha. Um 
aluno como ele, que não conseguia 
estudar química e física, ele pro-
vavelmente abandonaria a escola. 
As escolas particulares de elite vão 
continuar oferecendo todos os iti-

nerários e isso abre um espaço de 
segregação. Os alunos que não têm 
recursos vão estudar numa escola 
que não tem escolha” afirmou. “É 
uma reforma que impacta de forma 
bastante grave. Soberania seria o 
fortalecimento da rede pública es-
pecialmente de valorização do pro-
fessor e a garantia da infraestrutura 
para esse professor atuar.”

 
Molon: “Esse é um dos momentos 
mais difíceis da história do Brasil”

O deputado federal (REDE-RJ) 
Alessandro Molon defendeu que 
não há solução imediata para a cri-
se que o Brasil vive. Ele, no entanto, 
acredita que o caminho é a resistên-
cia e a união.

“Estávamos acostumados a garan-
tir avanços. Agora se conseguirmos 
impedir retrocessos, seremos heróis. 
Para resistir teremos que ter grande-
za e humildade. Em cada luta tere-
mos que buscar os aliados para aque-
la luta. Teremos que ter capacidade 
de buscar todos, não apenas quem 
pensa como nós”, disse.

Ao analisar o processo de impe-
achment de Dilma Rousseff, Ales-
sandro Molon defendeu que isso é 
um reflexo das elites brasileiras. A 
abolição da escravidão foi recebida 
pelas elites, na época, com profun-
do repúdio.

“Foram quatro eleições em que 
saíram derrotadas as forças que se 
opunham a um projeto de nação 
generoso, solidário, em que o Brasil 
começou a saldar suas dívidas com 
aqueles que construíram o país, e eu 
digo começar porque a desigualda-
de do Brasil é tão profunda que não 
conseguiríamos acabar com ela em 
alguns anos. Isso não se muda de 
uma hora para outra. As forças li-
gadas a um projeto de país que é um 
projeto subalterno, que não acre-
dita na soberania, não aceitaram 

o resultado das eleições de 2014. 
No dia seguinte às eleições já tinha 
gente na rua falando de impeach-
ment. E já se começa o movimento 
pelo impeachment. Ele nasce antes 
de qualquer coisa de pedalada fis-
cal. O movimento se aprofunda e 
encontra um aliado fundamental 
que chegou à Presidência da Câma-
ra, Eduardo Cunha. Ele bloqueou 
qualquer possibilidade de recupe-
ração do Brasil. Em janeiro de 2015 
a opção do governo foi abraçar o 
que foi derrotado nas eleições, cha-
mar Joaquim Levy para Ministro da 
Fazenda, atuando de maneira con-
trária ao que foi eleito e afastando 
a presidenta eleita de sua base. Re-
forçando uma instabilidade polí-
tica que foi crescendo até abril de 
2016”, analisou.

Molon defendeu, por fim, que a 
aprovação do projeto de terceiriza-
ção, de 1998, é simbólico. Segundo 
ele, o objetivo é retomar o que foi 
parado em 2002, com a primeira 
eleição de Lula.

“O objetivo é a destruição do Esta-
do brasileiro. Um programa foi der-
rotado em 2014, não apenas a pessoa 
que ocupava o cargo de presidente 
da república. Houve uma usurpação 
de poder total, a venda de terra para 
estrangeiros. O título desse simpósio 
é muito feliz, pois é capaz de ampliar 
o grupo de pessoas", defendeu.  

Projeto

Glauber Braga, deputado federal 
pelo PSOL-RJ, acredita que não se 
trata apenas de resistir ao programa 
imposto. É necessário pensar no que 
será colocado no lugar.

“A primeira coisa é desfazer o que 
está sendo feito agora. Um projeto 
político novo deve ser apresentado 
para a sociedade brasileira, amplian-
do esse debate para toda a sociedade. 
Quando uma empresa tem dirigen-

tes denunciados, o dirigente deve 
ser condenado e julgado, mas o pa-
trimônio deve ser considerado como 
patrimônio nacional para um projeto 
nacional”, acredita.

Como Molon, Braga defende a 
união com setores que possam fazer a 
resistência com a esquerda. “Tem que 
trazer para o nosso lado aqueles que 
possam resistir conosco”, disse.

O jornalista Marcelo Auler citou 
a importância da mídia nesse pro-
cesso. Segundo ele, os meios de co-
municação não mostram o que está 
acontecendo com o Brasil. Ele ainda 
questiona: como se faz comunicação 
nesse país sem ser através da grande 
mídia?

“Não tem uma página de jornal 
falando hoje da ditadura militar num 
momento que tem um bando de gen-
te gritando pela volta da ditadura”, 
criticou o jornalista.

 
O que é o Brasil?

Com essa pergunta fundamental, 
o economista Carlos Lessa encerrou 
a segunda mesa do I Simpósio SOS 
Brasil Soberano. Ele destacou que 
primeiramente é necessário admitir 
que o Brasil é urbano, pois 84% da 
população vive nas cidades. Lessa, no 
entanto, criticou o fato de que o país 
continua periférico, pois depende de 
minérios e produtos agropecuários.

O economista frisou também que, 
mesmo os setores industrializados 
que se desenvolveram, cresceram 
com base no endividamento das fa-
mílias, como o setor automobilístico.

“Não é apenas um projeto. Existe 
um espaço espetacular para conci-
liação e ampliação. Projeto nacional 
depende primeiramente descobrir 
que país é o Brasil. Depois disso, a ju-
ventude deve ser mobilizada através 
da utilização de patrimônio público 
subutilizado. Não é para privatizar, é 
para utilizar”, defendeu.

lUis NassiF – JoRNalista alaN Paes leme – eNGeNHeiRo GlaUBeR BRaGa – dePUtado FedeRal RoBeRto amaRal– PolÍtico

▪

Fotos: Adriana Medeiros
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uma “bolha”, incapaz de sustentar um 
crescimento de 10% ao ano; os bancos 
chineses teriam criado uma bolha fi-
nanceira e uma bolha imobiliária que 
tendiam a explodir; a queda do ritmo 
de crescimento para 7% ao ano de-
monstraria que a China ingressaria na 
depressão... As “conversas de bêbados” 
sobre a China são infindáveis.

Por outro lado, explicar o fenôme-
no chinês não é simples. A China não 
se formou como nação há pouco mais 
de 500 anos. Ela evoluiu do escravismo 
para o feudalismo, e constituiu uma 
nação feudal centralizada há mais de 
2500 anos. Apesar, ou por causa disso, 
os feudais a impediram de continuar a 
aventura marítima mercantilista inicia-
da no século 15, que poderia levá-la ao 
capitalismo antes da Inglaterra. Tal im-
pedimento a tornou fraca para enfren-
tar a expansão colonial das potências in-
dustriais capitalistas entre os séculos 16 
e 20. Mas, como uma contradição viva, 
fez emergir uma revolução “socialista” 
numa China que sequer sofrera as dores 
e as alegrias do modo capitalista de pro-
dução em seu solo.

Esse “socialismo” realizou a refor-
ma agrária, erradicou as endemias ru-

Por Wladimir Pomar*

E m artigo na revista Carta Capital, 
de 15/03/2017, o economista Luiz 
Gonzaga Belluzzo afirma que “há, 

no Brasil, a tradição de ignorar a expe-
riência alheia ou, na melhor das hipó-
teses, de interpretá-la levianamente”. 
E cita a China como exemplo, onde “a 
ação estatal cuidou dos investimentos 
em infraestrutura e utilizou as empre-
sas públicas como plataformas desti-
nadas a apoiar grandes conglomerados 
industriais preparados para a batalha da 
concorrência global. O sistema finan-
ceiro abasteceu crédito em condições 
adequadas de prazo e custo às empresas 
e aos “setores escolhidos” como priori-
tários pelas políticas industriais. O cir-
cuito virtuoso ia do financiamento para 
o investimento, da produtividade para 
as exportações, daí para os lucros e dos 
lucros para a sustentação da dívida”.

O “resto”, conclui Belluzzo, “é con-
versa de bêbado”. “Conversa” que tem 
prevalecido na imprensa e em meios 
acadêmicos ocidentais desde que a Chi-
na ingressou nos reajustamentos e nas 
reformas de seu socialismo, em 1978. 
O crescimento econômico chinês seria 

rais, estabeleceu o monopólio estatal e 
o planejamento macro e micro sobre o 
mercado, empreendeu a industrializa-
ção básica, estabeleceu o trabalho co-
letivo no campo, e universalizou entre 
sua população as “quatro garantias” 
(alimentação, roupa, moradia e em-
prego) e os “três bens” (bicicleta, rádio 
e máquina de costura). 

Apesar disso, não superou a escas-
sez em que se debatia seu povo. 30 anos 
depois de instaurado, o “socialismo chi-
nês” viu sua população crescer de 600 
milhões para 1,1 bilhão de pessoas, das 
quais 400 mil ainda viviam na pobreza e 
700 mil se encontravam abaixo daquela 
linha. O pleno emprego, realizado pela 
fórmula de três pessoas para cada posto 
de trabalho, embora impedisse o au-
mento da miséria, funcionava como um 
entrave à produtividade. E o trabalho 
coletivo no campo não conduzira ao es-
perado aumento da produção agrícola.

Foi tal realidade que levou a China, 
após passar pela tormentosa tentativa 
de superar tais problemas através de 
uma “revolução cultural”, a compreen-
der que seu socialismo só poderia flo-
rescer ao cumprir a missão histórica de 
desenvolver as forças produtivas, que 

NOTAS SOBrE A ChINA
cabia ao capitalismo. Realizar esse pro-
cesso, sem retroder das conquistas de 
sua revolução, combinando a ação do 
mercado com instrumentos estatais de 
intervenção, orientação e disputa, tem 
sido o caminho da “reforma e abertura” 
trilhado pela China desde 1978.

Atualmente, a China é um país al-
tamente industrializado, com mais de 
200 milhões de trabalhadores indus-
triais. Dos seus 1,4 bilhão de habitan-
tes, uns 20 milhões ainda estão abai-
xo da linha da pobreza e 500 milhões 
ainda são pobres. Mas 850 milhões já 
vivem um padrão de classe média. Em 
outras palavras, ocorreu um gigantes-
co salto econômico e social, apesar dos 
vaticínios catastróficos dos “bêbados”.

Como ocorreu tal “salto” no curto 
espaço de menos de 40 anos? Isso já 
não é “conversa de bêbado”. É assun-
to para estudo.     

*Wladimir Pomar é jornalista, escritor e um dos 
professores do curso "américa latina no siste-
ma mundial", promovido pelo seNGe-RJ.

Engenheiro, ao preencher a sua 
Ano tação de Res ponsabilidade 
Téc nica (ART) no campo referente 
ao Có digo de Entidade de Classe, 
ano te o número 27. Desta forma, 
você estará repas sando 10% de 
sua ART para o Sin di  ca to dos En-
genheiros e estará contri buindo 
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.

GARANTIA PARA O 
ENGENHEIRO  

E A SOCIEDADE

art
Saiba mais em nosso site: www.sengerj.org.br/

blogs/americalatina
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Fonte: Fisenge

A política de conteúdo local é um ins-
trumento de defesa da soberania do país, 
de geração de emprego e renda e fortaleci-
mento da indústria brasileira. A Petrobrás 
saltou de três mil trabalhadores para 85 mil 
de 2002 a 2014 e reestruturou todo o parque 
da indústria naval, o pré-sal foi descoberto 
por causa do investimento em tecnologia 
local. São inúmeras as conquistas graças ao 
estímulo à produção tecnológica no Brasil. 

Com a redução pela metade da exigência 
de conteúdo local, o país ficará refém das 
empresas estrangeiras e, desta forma, assu-
mirá o corte de milhares de empregos. De 
acordo com a diretora da mulher da Fisen-
ge, Simone Baía, a redução de conteúdo da 
política local irá promover o desmonte da 
engenharia nacional. “Em um contexto de 
desemprego, as mulheres são as mais afeta-
das porque são as primeiras a serem demiti-
das e as últimas a reconquistar um posto de 
trabalho”, afirmou.

N a noite desta quinta-feira 
(09), foi realizada no SENGE-
-RJ uma emocionante home-

nagem às mulheres que lutaram 
contra a Ditadura Militar e pela 
Anistia. Entre elas, estava Elsa Par-
reira, engenheira e funcionária do 
Sindicato, que faleceu no dia 21 de 
janeiro de 2017.
 A diretora do SENGE-RJ Virgínia 
Brandão contou como teve a ideia de 
realizar esse evento.

"É a nossa maneira de celebrar o 
Dia Internacional da Mulher e tam-
bém relembrar a luta histórica das 
mulheres, entre elas a Elsa. Foi uma 
maneira de unir as duas coisas", dis-
se Virgínia.

O evento contou com a presen-
ça de Ana Müller, advogada de fa-
miliares de mortos e desaparecidos 

e fundadora do Comitê Brasileiro 
pela Anistia no Rio de Janeiro. Ana 
contou que Elsa tinha uma "forte 
capacidade de agregar". 

"A Elsa sempre foi uma pessoa ab-
solutamente comprometida com as 
lutas políticas, as demandas sociais 
com liberdade e com as questões so-
ciais. Não se limitou apenas às nossas 
reuniões ou atos. Foi além. A igreja 
no Rio era muito atrasada. Buscamos 
um padre ou bispo que fosse mais 
aberto para podermos fazer nossas 
reuniões e um bispo de Nova Igua-
çu abriu as portas e a Elsa proferiu 
palestras nesse centro de direitos hu-
manos em Nova Iguaçu", contou.

O presidente do SENGE-RJ, 
Olímpio Alves dos Santos, desta-
cou  ainda que são as lembranças 
boas que permanecem. 

"Nós não a perdemos. Temos sua 
presença cada dia mais perto em nos-
sas vida, em nossa memória", afirmou.

Para o deputado estadual Eliomar 
Coelho, que é engenheiro, Elsa fez 
parte permanente do grupo de en-
genheiros que lutou pela democra-
cia e tinha uma forte relação com a 
história do Sindicato dos Engenhei-
ros. Ele afirmou ainda que "Elsa era 
uma  pessoa guerreira, combativa e 
firme nas suas posições, mas também 
doce e alegre."

 
mUlHeRes coRaJosas

 Ao contar a história de luta pela 
Anistia, a advogada destacou ainda a 
coragem dessas mulheres. Segundo 
ela, muitas já eram senhoras, mães 
de jovens presos políticos.

"Fizemos um ato no Itamaraty 

porque não davam passaporte para 
crianças que nasceram no exílio. Fo-
mos seis pessoas com uma faixa e isso 
deu repercussão. Não tinha nenhum 
homen e era do lado do ministério 
do exército", contou Ana. "A todas 
as mulheres que lutaram, que foram 
para as prisões, devemos levantar as 
taças e agradecer a todas elas", afir-
mou a advogada, emocionada.

 A diretora da mulher da Fisen-
ge, Simone Baía, ressaltou que é um 
grande prazer ver o auditório toma-
do de mulheres e homens para cele-
brar a história de resistência das mu-
lheres e falar de uma mulher que foi 
um exemplo com sua luta.

"A luta das mulheres não é só das 
mulheres. É de toda a sociedade por-
que visa um mundo melhor", afir-
mou Simone.

MULHER

evento debate  
A luTA  
DAS MulhErES 
PElA ANISTIA

engenheira eugênia defende 
política de conteúdo local

Durante o encontro, também foi realizada uma 
homenagem para a engenheira e funcionária do SENGE-
RJ Elsa Parreira, que lutou contra a Ditadura Militar

Adriana Medeiros

da esquerda para a direita: Virgínia Brandão, simone Baía e a advogada ana müller
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SINDICATO

Evento contou com a 
presença de Antônio 
Gerson, autor do livro, e 
Guilherme Estrella, ex-
diretor da Petrobrás

livro sobre história do gás natural no 
Brasil gera debate sobre privatização

No dia 10 de março, o SENGE-RJ 
promoveu um debate para lançar 
o livro “Gás natural no Brasil: uma 

história de muitos erros e poucos acer-
tos”, escrito por Antônio Gerson, ex-
-presidente do Sindicato. O evento foi 
mediado pelo diretor Victor Marchesi-
ni, engenheiro na Petrobrás, e contou 
com a presença de Guilherme Estrella, 
geólogo responsável pela descoberta e 
início da exploração do pré-sal.

“O livro do Gerson mostra o que 
são as privatizações e as consequên-
cias desse processo”, afirmou o presi-
dente do SENGE-RJ, Olímpio Alves 
dos Santos, na abertura do evento.

Para Victor Marchesini, a obra é 
um estudo que mistura dois aspectos 
fundamentais: a parte técnica e a par-
te política da privatização.

“É um livro que desperta muita in-
dignação na nossa história recente. O 
leilão da CEG (Companhia Estadual 
de Gás, do Rio de Janeiro) foi realizado 
em 1997, passando por cima da Cons-
tituição, das leis estaduais, provocando 
acidentes. É para nos indignarmos e 
partirmos para a ação”, defende Victor.
 
o eRRo da PRiVatização

A história de 163 anos de gás cana-
lizado no Brasil é permeada de erros e 
acertos na sua exploração e distribui-

ção. Gerson conta, no livro, que o ob-
jetivo inicial no uso do gás era apenas a 
iluminação. No entanto, com o tempo, 
foram descobertas outras formas de uso. 
Ao longo de todos esses anos, o que se 
observou foi uma disputa política pelo 
controle do gás. Segundo Gerson, a pri-
vatização, em 1997, foi feita de maneira 
irregular, contrariando a Constituição. 
Além disso, às vésperas da privatização, 
a tarifa foi aumentada.

“O argumento é sempre o mes-
mo: acabar com o monopólio. No 

entanto, não vão ter duas tubulações 
de duas empresas para o consumidor 
escolher. É um monopólio. E o que 
vemos depois da privatização é o ele-
vado valor da tarifa, pouca expansão 
no sistema e má qualidade do servi-
ço”, critica Gerson.

Guilherme Estrella, que durante o 
debate contou como foi o processo de 
descoberta do pré-sal e as tentativas 
de manter a exploração sob responsa-
bilidade da Petrobrás – incentivando 
a engenharia e a soberania nacional – 

afirma que o livro de Antônio Gerson 
reflete o caos que vivemos hoje.

“Estamos vivendo uma noite de 
horror. Isso tem na sua essência a 
onda neoliberal que varreu o mundo 
e tem como objetivo se apropriar das 
riquezas naturais do Brasil. Hoje te-
mos condições, no conjunto de ener-
gia, de construir um plano estratégico 
de país. Esse caos é resultado da falta 
de planejamento de um Estado. Ener-
gia é questão de soberania nacional”, 
defende Estrella.

                 

O que vemos 
depois da 
privatização 
é o elevado 
valor da 
tarifa, pouca 
expansão no 
sistema e má 
qualidade do 
serviço

Antônio Gerson de 
Carvalho
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