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recisamos persistir em nossos atos de de-
mocracia e levar à sociedade o pensamen-
to dos cidadãos formados em engenharia. 
Precisamos olhar com sobriedade o atual 

surto de progresso econômico, para entender 
se é consistente, sustentável e duradouro, ou se 
não passa de uma “bolha” efêmera. Precisamos 
ter a sabedoria para verificar 
se nosso País está coaduna-
do com o mundo global, ou 
somos apenas um repositório 
de especulação. Precisamos 
saber se nossa profissão -no 
ensino, na prática e na regu-
lação- está estruturada para 
os desafios da globalização.

Muito há que se pensar 
e discutir. Parece ser impe-
rativo não adiarmos mais a 
reforma constitucional. Uma 
constituição de 250 artigos, 
promulgada há apenas 21 
anos, já possuía em 2009, 322 
propostas de emendas cons-
titucionais. Algo está errado, 
não lhes parece? Talvez esse 
fato acabe por incentivar o 
ideário exótico, ultrapassa-
do e incompatível com nossa 
democracia exposto no Decreto do 3º PNDH. 
Ali pouco se refere aos direitos humanos, porém 
todo o seu arcabouço é de uma nova constitui-
ção que traduz a legalização do aparelhamento 
do Estado. No mínimo, subverter a hierarquia 
legal com a pretensão de um decreto superar a 

palavras do presidente

Está na hora
de rever as leis?

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia
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constituição, indica a necessidade de cuidados 
especiais.

Outros diplomas legais, ora interferentes 
com nossa atividade profissional de engenhei-
ros, merecem ser discutidos e alterados. Vemos 
surgirem movimentos contra a corrupção, ima-
ginando-se que com discurso ou por decreto esse 

cancro será eliminado. O que 
há é uma horrível leniência, 
disseminada em todo o País 
com relação à decência e mo-
ralidade. Poucos se dão conta 
disso por causa do analfabe-
tismo efetivo e funcional que 
grassa pelo País, onde há a 
apologia da ignorância. Per-
guntaram-me outro dia se 
seria possível fazer um elen-
co de fraudes comuns em li-
citações e contratos. Só pude 
responder que não é neces-
sário ter esse trabalho: a Lei 
8.666 é o roteiro das fraudes. 

Assim acontece com a 
maioria de nossas leis. To-
das partem da pressuposição 
da canalhice dos homens 
brasileiros e buscam inces-
santemente cercear o delito, 

a fraude, a malversação. Tornam-se instruções 
dos pontos falhos e, consequentemente, em lu-
gar de protegerem o objeto, incentivam o dolo. 
É preciso coragem, mas o que de fato necessi-
tamos é de um choque de ética, de moralidade 
e, sobretudo, de inteligência.
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Engenheiro civil formado pela Esco-
la Politécnica da USP e mestre e doutor 
pela Universidade da Califórnia (EUA), 
Tarcísio Barreto Celestino é presidente 
do CBT -Comitê Brasileiro de Túneis-, 
gerente de Engenharia Civil da Themag 
Engenharia, responsável técnico por pro-
jetos para as obras subterrâneas das linhas 
1, 2, 3 e 4 do Metrô de São Paulo, de usi-
nas hidrelétricas e rodovias. Além disso, 
é professor doutor do Departamento de 
Geotecnia da Escola de Engenharia de 
São Carlos (USP) e professor convidado 
do Programa de Mestrado em Under-
ground Engineering, na Holanda.

Foi coordenador do Grupo de Tra-
balho 12 (uso de concreto projetado da 
International Tunneling and Under-
ground Space Association e presiden-
te da ABGE “Associação Brasileira de 
Geologia de Engenharia” e do Núcleo 
Regional de São Paulo da ABMS -Asso-
ciação Brasileira de Mecânica dos Solos.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– O governo chileno, inicialmente, 

disse que o resgate dos 33 mineiros de-
moraria quatro meses. Entretanto, fo-
ram resgatados em pouco mais de dois 

meses. O senhor esperava que essa ope-
ração fosse tão bem sucedida? 

Tarcísio Barreto Celestino – Eles fo-
ram conservadores. Se dissessem um mês 
e levassem dois meses como ocorreu seria 
inaceitável psicologicamente para quem 
estava lá embaixo. Houve esse conservado-
rismo. Eu não esperava tanto sucesso não, 
principalmente devido à questão psicoló-
gica e de saúde dos mineiros confinados.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– O resgate tinha três planos, o se-

nhor tem conhecimento deles?
Tarcísio Barreto Celestino – Os três 

planos eram variações sobre o mesmo 
tema, era o uso de ferramentas diferentes 
para ver qual chegava primeiro, qual tinha 
um desempenho melhor. Todos os planos 
utilizavam brocas de perfuração, cada 
uma com sua peculiaridade. Nenhum era 
ideal. O ideal seria furar de baixo para 
cima, o método é chamado de rayse bo-
ring, que é muito mais rápido. Esse mé-
todo consiste em descer um cabo, prender 
na ferramenta de corte, puxar o cabo en-
quanto a ferramenta gira, e o material já 
vai caindo. É muito mais eficiente do que 
furar de cima para baixo, em que a retira-

da do material não é tão fácil. Seria o ide-
al, mas você teria que ter a ferramenta lá 
embaixo. Não tinha, mas, se tivesse, seria 
mais rápido e confiável também.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Mesmo a mina sendo a céu aberto, 

existe algum risco de acidentes?
Tarcísio Barreto Celestino – Exis-

tem desmoronamentos nas minas a céu 
aberto. As minas hoje estão atingindo 
profundidades que há 20 anos nem se 
pensava, profundidades acima de 500m, 
700m e há acidentes nelas. Outro dia 
caiu uma mina na Indonésia de mais de 
700m. No Chile a mina Chuquicamata, 
que deve ser uma das maiores minas de 
cobre do mundo a céu aberto, também 
rompeu. Há rupturas também em minas 
a céu aberto.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– Como o senhor vê a questão de se-

gurança nas minas no Brasil?
Tarcísio Barreto Celestino – Nas 

minas formais -as estabelecidas, não vou 
falar das minas informais-, o índice de 
acidente é aceitável, eu até diria que bom. 
Há muitas minas das quais a gente não 

Diferenças de técnicas e tecnologias 
em túneis de minas e de obras civis

Em virtude do acidente e do sucesso do resgate dos 33 mineiros 
da mina San José, no Chile, o Jornal do Instituto de Engenharia 
entrevistou com exclusividade o professor doutor Tarcísio Barreto 
Celestino que falou da operação de resgate dos mineiros, da questão 
de segurança em mina, das diferenças de técnicas utilizadas em túnel 
de minas e de obras civis e da qualidade dos engenheiros recém-
formados.

 Tarcísio Barreto Celestino
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ouve falar de acidente porque desempe-
nha muito bem o seu trabalho. Em So-
rocaba (SP) tem uma mina subterrânea 
de calcário, belíssima, com vãos enormes, 
não se ouve falar em acidentes. Há minas 
subterrâneas na Bahia, em Minas Gerais, 
no Rio Grande do Sul, em Santa Catari-
na. Já houve acidentes, mas eu diria que 
o nosso índice não é mal não. Eu não 
tenho a estatística, o número, mas pelas 
notícias..., por exemplo, se a gente com-
para ao que ocorre nas minas de carvão 
na China. Apesar de haver programa de 
melhoria, os números lá são muito pesa-
dos, milhares de mortes anuais.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Há diferenças de minas dependen-

do do mineral extraído?
Tarcísio Barreto Celestino –  Não, as 

diferenças -mina a céu aberto ou subter-
rânea- acontecem dependendo da forma 
como o minério ocorre, às vezes, ocorre 
numa camada muito estreita, por exem-
plo, a mina subterrânea de carvão, em 
Santa Catarina que eu orientei um dou-
torado, o minério ocorre numa camada de 
2m de espessura a 80m de profundidade. 
Não tem jeito, você tem de chegar a 80m 

entrevista

de profundidade e escavar horizontal-
mente aquele minério, aquela camada. Às 
vezes, o chamado filão de minério ocorre 
num paredão inclinado desde a superfí-
cie. Nesse caso, você faz uma escavação a 
céu aberto e vai acompanhando aquele fi-
lão. Então, o método depende muito mais 
da forma de ocorrência do minério para 
que a escavação vá atrás dele.

Jornal do Instituto de Engenharia – 
Quais são as técnicas utilizadas de 

túnel para minas e obras civis?
Tarcísio Barreto Celestino – Os 

escoramentos utilizados em mineração 
são ainda hoje, em muitos locais, eu di-
ria mais primitivos, com materiais que 
já não se usam em Engenharia Civil e 
que podem ter sido utilizadas para tú-
neis de ferrovias na virada do século 19 
para o 20 porque os elementos de supor-
tes para um túnel civil são mais caros, 
com concreto projetado, tirantes... tudo 
isso é muito mais eficiente, porém mais 
caro. A mineração está utilizando con-
creto projetado em minas subterrâneas 
há pouco tempo. Isso é mais caro, mas as 
escavações em minas têm utilizado cada 
vez mais o concreto projetado e atiran-

tamento. Episodicamente eu trabalho 
para mina. No começo deste ano, fiz um 
trabalho para uma mina que utilizava 
concreto projetado no túnel de acesso, 
então os métodos dos mineiros têm se 
aproximado dos civis. Agora é inques-
tionável que os coeficientes de segurança 
dos mineiros são muito mais baixos do 
que dos túneis de obras civis.

Quando as pessoas projetam um 
túnel para passar automóveis, uma ro-
dovia, adotam um coeficiente de segu-
rança; quando projetam um túnel para 
estação de metrô, onde milhões de pes-
soas passam por ali, o coeficiente de se-
gurança é mais alto. Quando é um tú-
nel de acesso à mineração, o coeficiente 
de segurança é mais baixo. Quando é 
uma cavidade para lavra, para retirada 
de minério, o coeficiente de seguran-
ça é mais baixo. Você me perguntaria 
coeficiente de segurança 2 não deveria 
cair túnel nenhum. Sim, o problema é 
que as coisas são estatísticas. À medi-
da que você aumenta o coeficiente de 
segurança, na realidade, você diminui 
a probabilidade de ruína, que nunca é 
nula. Toda estrutura civil ou não tem 
uma probabilidade de ruína.

“Nas minas formais 
-as estabelecidas, não 
vou falar das minas 

informais-, o índice de 
acidente é aceitável.”
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Jornal do Instituto de Engenharia 
– Por causa desse acidente, o senhor 

acredita que haverá mais investimentos 
em segurança e, consequentemente, en-
carecimento do minério?

Tarcísio Barreto Celestino – No Chile, 
não tenho dúvida nenhuma. De hoje em dian-
te, esse acidente deixará uma marca de busca 
por critérios de segurança mais apertados nas 
escavações para mineração. Esse episódio é 
comparado a uma Copa do Mundo em ter-
mos de número de pessoas assistindo, e essas 
ocorrências tendem a ter suas consequências.

Acho que o encarecimento do minério 
será inevitável. A segurança tem um preço. 
Às vezes, ouço muita gente falar que pre-
cisa aumentar segurança desse pessoal. Eu 
também acho, mas temos de estar cons-
cientes e preparados, não adianta imaginar 
que esse investimento será tirado do lucro 
das empresas, que estão aí para ganhar di-
nheiro. Há muita empresa ganhando muito 
dinheiro com mineração, não nego isso, mas 
não é tudo assim. Em muitos casos, é uma 
empresa pequena que está brigando... essa 
empresa do Chile a gente sabe que estava 
brigando contra a falência. À medida que 
o minério vai ficando mais profundo, vai 
ficando mais caro, e o preço de venda do 
minério está fixo no mercado internacional, 
está se aproximando da exaustão da possi-
bilidade econômica de exploração. Chega 
uma hora em que a mina se torna economi-
camente inviável porque o preço do minério 
empata com o preço da exploração. 

Jornal do Instituto de Engenharia 
– Como professor, como o senhor 

analisa a qualidade novos engenheiros?
Tarcísio Barreto Celestino – A de-

manda hoje é grande, faltam engenheiros 
de qualidade, mas o número de engenhei-
ros civis que se forma no Brasil, eu posso 
falar dos civis que eu conheço mais, é mui-
to grande e não é saudável. A qualidade de 
muitas escolas é inadequada. Veja que é 
uma dualidade, falta engenheiro hoje, mas 
na realidade há escolas por aí aos montes. 
O que acontece é que muitos desses enge-
nheiros não têm a formação adequada para 
exercerem o papel de responsabilidade que 
os empreendimentos hoje exigem.

Jornal do Instituto de Engenharia 
– O problema começa no ensino 

básico?
Tarcísio Barreto Celestino – Tam-

bém. Infelizmente nossos índices de edu-
cação perdem para a Bolívia. Nós ficamos 
numa posição abaixo da mediocridade. 
Isso piorou muito e se reflete lá adiante 
na formação do profissional, sem dúvida. 
Ainda que muitas escolas, infelizmente, 
não primam por aquilo que deveria.

Os advogados que tomaram muito cui-
dado. Houve uma proliferação de escolas 
de Direito, então estabeleceu-se o Exame 
da OAB. Só é advogado e pode exercer a 
profissão quem passar por um crivo. Os 
médicos estão muito preocupados em fa-
zer algo semelhante ou até mais forte. No 
entanto, não é assim em Engenharia. Em 
Engenharia, o nosso Confea-Crea estabe-
lece que, se alguém tem um diploma, ele 
é apto para exercer a profissão. Isso não é 
verdade. Não é assim em nenhum país do 
mundo, não é assim aqui quando nós olha-
mos os advogados nem quando olhamos 
os médicos. O médico pode matar um de 
cada vez. Existem históricos de acidente 
em obras de Engenharia. O acidente da 
barragem de Vajont, na Itália, nos anos 60, 
matou milhares de pessoas, varreu do mapa 
cidades inteiras. No Chile, para uma pessoa 
exercer a profissão de engenheiro, saindo da 
universidade, tem de passar por um exame, 
por um crivo. Aqui no Brasil não, isso está 
completamente errado e na contramão do 
que efetivamente deveria acontecer. 

Jornal do Instituto de Engenharia 
– O senhor tem uma sugestão de 

como qualificar esses engenheiros mais 
rapidamente?

Tarcísio Barreto Celestino – Sim, 
no momento que você estabelecer um 
Exame de Ordem para os engenhei-
ros, eu não tenho dúvida de que você 
conseguiu, se não instantaneamente, 
estabelecer uma diretriz. Hoje eu me 
sinto enojado quando vejo propagandas 
estude na escola de Engenharia tal e 
mostrando as pessoas bonitas, jovens e 
sorridentes abrindo desenho etc. Isso é 
venda de ilusão. 

entrevista
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“De hoje em diante, 
esse acidente deixará 

uma marca de 
busca por critérios 
de segurança mais 

apertados nas 
escavações para 

mineração.”



O jeito que sua empresa cuida da água pode ser decisivo para o sucesso do seu  
negócio. E, para ajudar nesse assunto, a Sabesp criou produtos como a Água  
de Reúso. Com ela, empresas, indústrias e prefeituras economizam, usando uma água 
mais barata para serviços gerais que não precisam de água potável, como lavagem 

de pátios e resfriamento de máquinas. Tudo com garantia de qualidade e procedência. Você gasta menos 
e ainda evita o desperdício desse recurso tão essencial para o planeta. Quer cuidar melhor da sua empresa 
e ainda do planeta? Deixa a água nas mãos da Sabesp.



Instituto de Engenharia • outubro/novembro • 2010 • nº 618

“

www.iengenharia.org.br

opinião

m 26 de agosto passado, o Ins-
tituto de Engenharia promoveu 
o seminário “Acessibilidade do 
Porto de Santos”, tendo em vis-

ta, de um lado, o rápido crescimento que 
vem ocorrendo no movimento do Porto 
e, de outro lado, a ausência de equacio-
namento previsto para atendimento da 
demanda pelas interligações rodoviárias 
e ferroviárias entre a Baixada Santista e 
o Planalto Paulista. Como consequência, 
poderão advir prejuízos não só para em-
barcadores e operadores do porto (o mais 
importante do Hemisfério Sul, por onde 
passa mais de um quarto do valor do co-
mércio exterior do País), mas também 
para a população da Baixada Santista e de 
outras regiões, bem como para atividades 
cujos suprimentos ou produção passam 
por essas interligações, incluindo as do 
complexo industrial de Cubatão, origem 
de produtos essenciais para todo o País.

No seminário, foi apresentado o pla-
no de expansão do Porto, que prevê o 
crescimento de sua movimentação de 83 
milhões de toneladas em 2009 para 181 
milhões de toneladas em 2024 (2,2 vezes 
o movimento atual). Tal crescimento é 
entendido como praticamente inevitável 
em função do crescimento da atividade 
econômica do País e do resto do mun-
do (quando superada a atual crise), junto 
com as condições excepcionalmente fa-
voráveis do Porto de Santos em relação a 
mercados domésticos de origem ou des-
tino de ampla gama de cargas e, ainda, a 
localização e características menos favo-
ráveis de portos alternativos.

Foi destacado que a subida da Serra 
do Mar pela Rodovia dos Imigrantes ope-
ra atualmente em regime próximo ao limi-
te aceitável e que as rodovias Anchieta e 
Imigrantes passariam a operar em regime 

Acessibilidade Terrestre

de saturação na serra se o movimento do 
porto evoluir como previsto. Atualmente 
ocorre média de 3,5 mil viagens de cami-
nhão por dia apenas para o transporte de 
contêineres movimentados no Porto de 
Santos, que passaria a 9,8 mil em 2024 
(2,8 vezes o atual, neste caso), ou seja, uma 
viagem a cada 9 segundos, em média.

A concessionária Ecovias, que opera 
as interligações rodoviárias com a Bai-
xada Santista, não tem entendimentos 
firmados com o governo do estado (po-
der concedente) para a expansão de ca-
pacidade na Serra do Mar. Note-se que 
atualmente não há caminhões na pista 
descendente da Rodovia dos Imigrantes, 
o que lhes deixa apenas a velha Via An-
chieta para descida.

As concessionárias de ferrovias ALL 
e MRS apresentaram planos para dupli-
car sua capacidade de transporte para o 
porto. Entretanto, o movimento previsto 
para 2024 é superior a duas vezes o atu-

al. Portanto, a participação já reduzida da 
ferrovia (atualmente cerca de 16% das 
cargas do porto, sem folga de capacidade) 
deverá se tornar ainda menor.

Ficou claro no seminário que não há 
capacidade suficiente para o transporte 
rodoviário e ferroviário entre o Planal-
to e a Baixada previsto para futuro re-
lativamente próximo. A oportunidade 
praticamente única que se afigura para 
alívio temporário seria que o tráfego de 
caminhões atualmente concentrado no 
período diurno se distribuisse mais uni-
formemente ao longo das 24 horas do 
dia, o que possivelmente venha a ocorrer 
devido a congestionamentos.

Apesar de tudo isso, não se prevê que o 
Porto de Santos venha a sofrer restrição de 
seu movimento, tendo em vista as excep-
cionais vantagens que apresenta em rela-
ção a mercados e portos alternativos, como 
apontado. Entretanto, o desempenho das 
interligações entre Planalto e Baixada de-
verá se tornar cada vez mais desfavorável, 
com efeitos negativos significativos sobre 
vários segmentos da sociedade.

O seminário apontou não só os pro-
blemas de acessibilidade terrestre do Por-
to de Santos, mas também que não há 
medidas específicas em andamento para 
solucioná-los. Pior, deixou clara a ausên-
cia de um quadro institucional voltado à 
questão envolvendo a devida articulação 
do Poder Público em suas três esferas e 
a iniciativa privada. Mais um problema 
para todos nós e mais uma questão so-
bre a qual o Instituto de Engenharia deve 
continuar atuando.

Vernon R. Kohl 

do Porto de Santos

Vernon R. Kohl 
Engenheiro, consultor em logística e diretor 

do Departamento de Engenharia de 
Mobilidade e Logística 

do Instituto de Engenharia
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questão do transporte de car-
ga e de passageiros vem sen-
do abordada de forma acen-
tuada nas épocas eleitorais e 

de transição de governos, apresentando 
principalmente como ícones matérias 
ou promessas relacionadas a projetos ou 
obras de estradas e transporte de massa 
nas grandes cidades.

O Estado de São Paulo, quando fa-
lamos em investimentos significativos no 
setor de transportes, foi e continuará sendo 
responsável pela execução de boas estra-
das, como a Rodovia dos Imigrantes e o 
Rodoanel -de importância crucial para o 
País- ao deslocar a movimentação de car-
ga do centro urbano -enquanto se verifica 
no Brasil a deterioração das suas estradas 
destruídas pela falta de conservação. O 
transporte de passageiros, assunto também 
sempre presente nas discussões sobre mo-
bilidade urbana, apesar da relevância e do 
muito investido nas linhas do Metrô e da 
CPTM, ainda não proporcionam resulta-
dos que atendam a demanda requerida, e 
os investimentos estão focados prioritaria-
mente na cidade de São Paulo. 

O Estado é por outro lado amplo 
em todos os sentidos, e a sua melhor re-
presentação pode estar contida nos mu-
nicípios das regiões metropolitanas, 66 
cidades intimamente ligadas a capital. A 
Região Metropolitana de São Paulo com 
39 municípios agrega cerca de 20 milhões 
de pessoas e gera parte significativa das 
riquezas deste País. Essa abordagem é 
ampliada significativamente se incluir-
mos as regiões metropolitanas de Campi-
nas e da Baixada Santista (28 municípios 
e 16 % do PIB do Estado). 

Os municípios componentes dessas 
regiões vêm, assim como a capital, ar-
cando com congestionamentos, polui-
ção e acidentes, entre outros aspectos, 
consequência direta do crescimento e 
aumento dos fluxos de todas as espécies, 

Perspectiva Positiva para a Gestão do Transporte 
Metropolitano no Estado de São Paulo

que acabam por requerer, principalmente 
para a gestão da política de transportes 
de passageiros, um realinhamento de pa-
drões e de abordagens que não se limitam 
somente à questão operacional, mas deve 
avançar para o tratamento a ser dado ao 
seu entorno, considerar o meio ambiente 
e a importância de desenvolver com os 
municípios parcerias para a implantação 
de um sistema estruturado de transpor-
tes. Os projetos do Corredor Noroeste 
na RM de Campinas, e do VLT- Veículo 
Leve sobre Trilhos- da Baixada Santista, 
desenvolvidos pela EMTU -Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos-, 
são bons exemplos de ação de gestão me-
tropolitana”.

Dada a importância das regiões me-
tropolitanas no contexto geral do Estado, 
é imperiosa a ampliação de ações que vi-
sem o seu fortalecimento e sua autonomia 
e que abram possibilidades para novas 
opções de crescimento e requalificação 
da estrutura desses núcleos urbanos com 
a implantação de obras de melhorias para 
a cidade, tais como terminais metropoli-
tanos, corredores segregados e tratamen-
to nos “caminhos metropolitanos”, ações 
essas, que se encontram no presente um 
momento oportuno, quando o futuro go-

verno do Estado sinaliza para a implan-
tação de uma possível nova Secretaria de 
Gestão Metropolitana.

Estudos realizados, então pela Em-
plasa –Empresa de Planejamento do Es-
tado–, relacionados às questões urbanas 
e aqueles regidos pela STM –Secretaria 
dos Transportes Metropolitanos–, que 
avançaram na articulação e requalifica-
ção metropolitana, a exemplo dos pro-
gramas Sivim –Sistema Viário de In-
teresse Metropolitano (4.500km - vias 
selecionadas)– e Pró-Polos –Programa de 
Revitalização dos Polos de Articulação 
Metropolitana (abrangência nas 3 RM’s) 
– instituídos formalmente (Decretos 
Estaduais 50.684/2006 e 49.052/2004), 
propiciam condições necessárias para 
efetivação de convênios, parcerias e asso-
ciações entre entidades públicas e priva-
das. Para sua viabilização, não necessitam 
frequentemente de investimentos signifi-
cativos por parte do governo e de certa 
forma visam complementar os grandes 
investimentos na infraestrutura de trans-
portes.  

Caberá agora resgatar e continuar a 
caminhada iniciada com as regiões me-
tropolitanas, ampliando o espectro desses 
projetos, expandindo a experiência dos 
trabalhos já efetivados, reproduzindo o 
exemplo em outras regiões ou cidades 
do Estado. Assim, este novo momento, 
que no horizonte se desenha, nos leva a 
concluir essa abordagem por uma expec-
tativa positiva em relação à Gestão do 
Transporte Metropolitano, beneficiando 
os centros urbanos e principalmente o 
cidadão-usuário do transporte coletivo, 
o maior representante do cotidiano “ir e 
vir” das metrópoles.

Paulo Carvalho Ferragi
Engenheiro civil, pós-graduado em 

Administração de Empresas e especialista 
em Planejamento e Transportes.

 

Paulo Carvalho Ferragi
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peso dos tributos sobre a 
folha salarial no Brasil é 
determinante para a perda 
de competitividade da eco-

nomia brasileira. Os gastos patronais 
com INSS, FGTS, Salário-Educação, 
Seguro de Acidentes do Trabalho e 
Sistema–S– representam cerca de 36% 
dos salários pagos aos trabalhadores. 
Quando se considera o tempo não 
trabalhado (férias, 13º salário e aviso 
prévio etc.), a despesa de contratação 
de um funcionário ultrapassa 100% do 
seu rendimento nominal.

O acirramento da concorrência no 
comércio internacional foi determi-
nante para que o elevado custo traba-
lhista no Brasil se tornasse uma ques-
tão em evidência. O problema está se 
mostrando dramático em função do 
grande diferencial existente entre cus-
to com mão de obra na economia bra-
sileira comparativamente com outros 
países emergentes, sobretudo quando 
o referencial é a China.

Os encargos sociais trabalhistas 
devem ser custeados por toda a so-
ciedade. Não deveriam ser suportados 
prioritariamente pelo setor produtivo, 
como ocorre hoje com as contribui-
ções sobre a folha salarial. Isso porque, 
em geral, os modelos previdenciários 
tiveram início como sistemas de capi-
talização e, nesse caso, o mecanismo 
de financiamento apropriado é a in-
cidência sobre folha de salários, reco-
lhida pelos beneficiários assalariados. 
Contudo, a sociedade brasileira optou 
por garantir os benefícios da previ-
dência, até o teto legal, como direito 
de todos os cidadãos, justificando-se, 
assim, a evolução do custeio para o 

sistema de repartição. Nesse caso, o fi-
nanciamento da previdência comporta 
ser feito não apenas com contribui-
ções dos beneficiários, mas também 
com impostos gerais, incidentes sobre 
toda a sociedade. A Constituição de 
1988 incorporou essa conceituação 
ao definir, conforme o artigo 195, que 
o custeio do sistema previdenciário 
compete a “toda a sociedade, de forma 
direta e indireta”.

Nesse sentido, as contribuições 
sobre a folha salarial poderiam ser 
substituídas por uma contribuição so-
bre movimentação financeira, como 
proposto pela Comissão Ary Osval-

do Mattos Filho em 1991, a pedido 
do então presidente Fernando Collor. 
Essa alternativa simplifica o sistema, 
combate a sonegação e reduz o custo 
empresarial.

Estudo realizado pela Fundação 
Getulio Vargas simula o impacto da 
substituição do INSS patronal por um 
tributo sobre a movimentação finan-
ceira com a alíquota de 0,5% para 42 
setores produtivos no Brasil. Ativi-
dades como a indústria de artigos de 
plásticos, transportes e serviços pres-
tados às empresas teriam redução da 
carga tributária em relação ao valor 
agregado superior a sete pontos per-
centuais. O PIB poderia ter um cres-
cimento adicional de 1,6% e o nível de 
emprego de 1,9%.

Substituir os tributos sobre a fo-
lha de salários por um imposto sobre 
a movimentação financeira abrirá es-
paço para a redução de preços e, con-
sequentemente, para a ampliação dos 
salários reais e das margens das em-
presas. Ademais, tornam-se possíveis 
aumentos nominais de salários, sem 
impactos negativos no grau de efici-
ência da economia. É uma medida que 
permitirá elevar a competitividade do 
País.

Marcos Cintra
Doutor em Economia pela Universidade 

Harvard (EUA), professor titular e 
vice-presidente da Fundação Getulio 

Vargas. É secretário municipal do 
Trabalho e Desenvolvimento Econômico 

de São Paulo. 
www.marcoscintra.org / 

mcintra@marcoscintra.org

Competitividade e a
tributação sobre salários
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notícias

presidente do Instituto de 
Engenharia, Aluizio de 
Barros Fagundes, recebe-
rá, no dia 27 de novembro, 

o Prêmio Aexam Barão de Mauá, 
concedido pela Associação de ex-
alunos do Instituto Mauá de Tec-
nologia (Aexam).

“Fico muito honrado profissio-
nalmente, mas atribuo e dedico esse 
prêmio ao Instituto de Engenharia”, 
declarou Fagundes.

O prêmio, que será entregue no 
Instituto de Engenharia, fará parte 
do evento de comemoração dos 35 
e 40 anos de formatura das turmas 
5.000 e 10.000 do Instituto Mauá 
de Tecnologia (IMT)

A escolha foi realizada a par-
tir de uma enquete em que os 
ex-alunos do IMT indicam uma 
personalidade relevante para a so-
ciedade. “O Prêmio Aexam Barão 
de Mauá tem por objetivo conceder 
uma homenagem às personalidades 
que se destacaram na sua carreira 
e prestaram relevante contribuição 
à comunidade em geral”, relatou o 
diretor-financeiro da Aexam, Luis 

Aexam premiará

Fernando Pacheco Pereira, que es-
teve na sede do Instituto no dia 20 
de outubro passado.

Engenheiro civil graduado pela 
USP-São Carlos, mestre em Enge-
nharia pela Politécnica, Aluizio de 
Barros Fagundes foi professor na 
Cadeira de Construção Pesada no 
Instituto Mauá de Tecnologia. Des-
de 1996 atua como consultor inde-
pendente para desenvolvimento de 
negócios e concepções técnicas em 
empreendimentos de concessões de 

presidente do Instituto

serviços públicos de água e esgotos.

Aexam – Fundada em 1967, com 
a missão de preservar a união entre 
os ex-alunos, os alunos e o Instituto 
Mauá de Tecnologia. Entre seus ob-
jetivos, está apoiar o desenvolvimen-
to profissional, cultural e social de 
todos os ex-alunos, principalmente 
de seus associados, fomentando o su-
cesso profissional e pessoal de todos, 
por meio da integração e comparti-
lhamento do conhecimento.

IE

Luis Fernando Pacheco Pereira (à direita) em visita ao Instituto de Engenharia
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especial 

O Instituto de Engenharia completou, 
em outubro, 94 anos de história. Quase 
centenário, porém visionário, a entidade 
vem se adequando as novas tecnologias 
e formas de comunicação com seus 
associados trilhando um caminho para a 
inclusão do Instituto na era digital.
Com espírito inovador, reformulou a linha 
editorial e o layout do seu site, com o 
objetivo de se tornar centro de integração 
e referência para todo o Brasil. Essa 
ferramenta, dinâmica e leve, contém 
informações da instituição, traz notícias 
relacionadas ao setor e possui vídeos dos 
principais eventos técnicos realizados em 
sua sede.

94 anos
construindo o País

12
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Fernanda Nagatomi
com colaboração de Marília Ravasio

Sede do Instituto 
na rua da 
Quitanda (1921)

Instituto de Engenharia
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94 anos

especial

Ao longo de sua história, o Instituto 
de Engenharia, sempre preocupado 
em discutir e buscar soluções para 
os principais problemas ligados ao 
desenvolvimento e crescimento do País 
promovendo a troca de experiências 
em eventos e seminários técnicos, foi 
palco da criação da Cosipa, do Instituto 
Mauá de Tecnologia e do sistema 
Confea-Crea. Participou da Revolução 
Constitucionalista de 32, foi a primeira 
casa do Sindicato dos Engenheiros e 
centro da discussão e surgimento da 
ideia da utilização do álcool como fonte 
de energia.

construindo o País
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Palácio Mauá (sede própria 
em parceria com a Fiesp), junto 
ao viaduto Dona Paulina, 
inaugurado oficialmente nas 
comemorações do IV Centenário 
de São Paulo, no dia 25 de 
janeiro de 1955

Sede do Instituto 
no Edifício 
Saldanha 

Marinho, na 
Libero Badaró
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Esse é apenas um breve relato de 
sua história. Para mostrar a importân-
cia do Instituto de Engenharia, colhe-
mos depoimentos de personalidades de 
entidades ligadas ao cenário da Enge-
nharia que falaram sobre a instituição.

Leia os depoimentos a seguir.

“O Instituto 
de Engenharia, ao 
longo dos 94 anos 
que comemora, 
tem desempe-
nhado papel re-
levante para o 
desenvolvimento 
de São Paulo e 
do próprio País 
nos planos eco-
nômico, tecno-
lógico e social. 

E segue atento ao desafio de nossa com-
petitividade no mundo globalizado do 
século 21.”

Luciano Amadio – presidente da 
Apeop

 
“94 anos. 

Essa foi a idade 
comemorada 
em 13 de ou-
tubro de 2010 
pelo Institu-
to de Enge-
nharia.  Ter 
atuado  em 
94 dos  510 
anos  de des-
cobr imento 
do País  significa ter  acom-
panhado  quase um quinto  de sua  exis-
tência, exatamente a época mais recente 
-condição que ganha mais relevo em fun-
ção do acelerado avanço científico e tec-
nológico do período-, tendo participado, 
direta ou indiretamente, da construção de 
alguns dos mais importantes feitos bra-
sileiros. Todo aniversário  é importante, 
pois, ao longo da história, o viajante do 
tempo adquire conhecimentos,  incor-
pora experiências e, tendo  a chance de 
retribuir o aprendizado,  deixa as pró-

prias marcas e influencia os ambientes 
em que atua segundo sua  índole. Sendo 
uma entidade do bem, junto com os ani-
versários, o Instituto de Engenharia vem 
encorpando virtudes e,  assim, se habi-
litando a  melhorar a contribuição que 
presta a sociedade. É nesta perspectiva 
que o aniversário do Instituto de En-
genharia deve ser visto e comemorado. 
Viva o Instituto de Engenharia!”.

Alexandre José Ferreira dos Santos 
- presidente do Clube de Engenharia de 
Pernambuco

 
“O Insti-

tuto de Enge-
nharia é uma 
referência para 
nós, sempre 
foi. Conhece-
mos o Insti-
tuto há muito 
tempo e óbvio 
que tem vín-
culos muito 
grandes com 
o Instituto de Engenharia do Paraná, a 
começar pelo nome. Sempre cumpriu 
uma função muito importante tanto no 
Estado e mesmo a nível nacional. Não só 
como referência para outras entidades, 
mas para o Poder Público e para as em-
presas privadas também. É uma entida-
de que é uma referência nacional, man-
tém-se ativa e dinâmica durante esses 94 
anos celebrados e que para nós é a nossa 
maior referência em termos institucional 
e técnica.” 

Jaime Sunye Neto – presidente do 
Instituto de Engenharia do Paraná

“Com Engenharia, o homem pode 
solucionar inúmeros problemas, dos 
mais simples aos mais complexos. Den-
tro do setor da construção civil e imo-
biliária, a profissão de engenheiro tem 
papel preponderante, pois a atividade de 
erguer um edifício requer o atendimento 
de mais de três mil itens. É de grande 
relevância esse profissional para a socie-
dade, pois sem ele não teríamos as cida-
des organizadas. E uma entidade como 

o Instituto de 
Engenharia que, 
há 94 anos, reú-
ne as melhores 
cabeças des-
se segmento, 
merece todo o 
nosso respeito 
e deferência. 
Parabéns!”                                                                                                                                      

João Cres-
tana - presidente do Secovi-SP

 “Ao ensejo da celebração dos 94 
anos de história do Instituto de Enge-
nharia, prestamos nossa homenagem 
a grandes vultos, que muito contribuí-
ram para o desenvolvimento brasileiro 
e para a estruturação de nossa entidade. 
As dificuldades e os desafios próprios de 
cada período foram e têm sido superados 
pela inteligência e dedicação de muitos 
engenheiros, coletivo qualificado pelo 
amor à causa e pelo 
desprendimento.

A eles o nosso 
preito reverente e 
agradecido e a nós 
todos a manifestação 
de confiança de que, 
engenheiros e ar-
quitetos, verdadeiros 
operadores do desen-
volvimento nacional, 
poderemos contri-
buir com nosso labor, 
agregando novas realizações ao imenso 
legado recebido de nossos ilustres ante-
cessores. Parabéns e vida longa ao nosso 
querido Instituto de Engenharia.” 

José Roberto Bernasconi – presi-
dente do Sinaenco–SP

“Pioneiro. Essa foi a marca do Insti-
tuto de Engenharia, nesses seus 94 anos. 
Entre suas realizações, figuram o envolvi-
mento decisivo da entidade na utilização 
do álcool como fonte de energia e nos pro-
jetos do primeiro avião brasileiro e do me-
trô paulista. Sempre atualizado, participou 
da renovação da Engenharia nacional nas 
últimas décadas e tem apoiado o crescente 

Luciano 
Amadio
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Alexandre José Ferreira dos Santos

Jaime Sunye Neto

João Crestana

José Roberto Bernasconi

especial 
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e irreversível 
envolvimen-
to da Enge-
nharia com 
as práticas de 
sustentabili-
dade socioam-
biental no de-
senvolvimento 
do País.”

Sergio Watanabe - presidente do 
SindusCon-SP

“A diretoria do Sinicesp parabeni-
za o Instituto de 
Engenharia pelos 
94 anos come-
morados. Refe-
rência para todos 
nós engenheiros e 
para a sociedade, o 
Instituto tem papel 
essencial na defe-
sa e na promoção 
da Engenharia. O 
Sinicesp sente-se 

honrado em ser parceiro do Instituto de 
Engenharia em muitas ocasiões. Votos de 
mais sucesso nos próximos anos.” 

Marlus Renato Dall’Stella - presi-
dente do Sinicesp

“O aniversário do Instituto para nós 
da Sociedade de Engenharia é motivo não 
só de uma congratulação pelos 94 anos do 
Instituto, mas também, exatamente por 
essa ação de protagonismo da Engenha-
ria. O Instituto tem sido talvez a maior 
entidade do Brasil na liderança e na par-
ticipação do processo de desenvolvimento, 
exatamente porque São Paulo é a maior 
força econômi-
ca, é o motor 
econômico do 
País. Então, o 
Instituto de 
Engenha r i a 
ele representa 
o que de me-
lhor o Brasil 
tem em ter-
mos de força 

tecnológica juntamente com a econômica, 
ou seja, é o impulso que o Instituto dá ao 
processo de desenvolvimento do Brasil por 
meio das ações da Engenharia. A Socieda-
de de Engenharia do Rio Grande do Sul, 
dentro da mesma vocação que o Instituto 
tem, procura também direcionar as suas 
ações nessa linha. Eu entendo que, nesse 
momento, a união das entidades talvez 
represente o grande processo de mudança 
da Engenharia no Brasil e que, dentro dos 
próximos 20 anos, o Brasil terá de trocar o 
seu paradigma de desenvolvimento. A En-
genharia tem a chance de se inserir nesse 
contexto por meio das entidades sob a li-
derança do Instituto.” 

Cylon Rosa Neto – presidente da 
Sociedade de Engenharia do Rio Gran-
de do Sul

“ N e s t e momento de cres-
cimento eco-
nômico que 
estamos viven-
do, no qual o 
papel do en-
genheiro e da 
Engenhar ia 
é de grande 
importância, 
a presen-
ça de uma 
instituição 
técnica e política, que luta pela alta qua-
lidade da Engenharia e pela atualização 
de seus profissionais, seja por meio de fó-
runs, apresentação de palestras ou dispo-
nibilização de informações técnicas por 
intermédio dos diferentes meios de co-
municação são de extremo valor. Felicito 
a todos os associados do Instituto de En-
genharia pela data e desejo que o sucesso 
da instituição ao longo desses 94 anos de 
existência perdure e fortaleça cada vez 
mais a Engenharia brasileira.”                                                                                                                

Rivana Basso Fabbri Marino, vice-
reitora de Extensão e Atividades Co-
munitárias da FEI

“Parabenizo o Instituto de Engenharia 
por ocasião do seu 94º aniversário. Dentre 
as várias atividades desempenhadas pelo 

Instituto, des-
taco seu papel 
como fórum de 
debates sobre 
os grandes te-
mas nacionais, 
principalmente 
aqueles ligados 
à infraestrutu-
ra e ao desen-
volvimento da 

Engenharia em todas as áreas, estimulan-
do as reflexões e discussões sobre ques-
tões cruciais para o progresso do nosso 
país. Em todos os importantes aconte-
cimentos, o Instituto se faz presente na 
condução de discussões com a sociedade 
civil e com as lideranças nacionais, atu-
ando com vigor permanente na defesa da 
Engenharia nacional.”

Otávio de Mattos Silvares - reitor 
do Instituto Mauá de Tecnologia

“O Instituto de Engenharia, hoje 
com 94 anos de existência, constitui um 
marco histórico dessa área de atuação 
no País. Atuante, tem 
olhar atento e ofe-
rece um espaço para 
discussão de temas 
importantes do se-
tor, como a compra 
de aviões caça pela 
FAB, abordada em 
uma de suas edições 
de seu jornal.”

Carmen L. 
Ruybal Santos - 
pró-reitora de Extensão e Coo-
peração do ITA

“Consolidando a trajetória de relevân-
cia e representatividade que construiu ao 
longo de quase um século, o Instituto de 
Engenharia vive hoje um momento cru-
cial da sua história: o desafio de atrair os 
engenheiros formados nas últimas décadas 
e contribuir para o fortalecimento dos 
seus brios profissionais e éticos. A valori-
zação da Engenharia em nosso País, que 
se apresenta vigorosa e consistente, preci-
sa vir acompanhada da pujança da enti-
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dade que melhor 
a representa - o 
nosso querido 
Instituto de En-
genharia!”

M a r c e l 
Mendes - di-
retor da Escola 
de Engenharia 
da Universi-
dade Presbi-
teriana Mackenzie. 

“O Instituto de Engenharia é quem 
representa a classe 
dos engenheiros. 
Tem um passado 
de lutas em prol do 
profissional, da ino-
vação científica e 
tecnológica e este-
ve sempre presen-
te nas discussões 
dos grandes temas 
emergentes na so-
ciedade brasileira. 

Agora também assume seu papel em de-
fesa do ensino de engenharia de qualida-
de. Parabéns ao Instituto de Engenharia, 
revitalizado aos 94 anos de idade.”

Ângelo Sebastião Zanini - diretor 
de Engenharia da Universidade São Ju-
das Tadeu

“Nesses 94 anos, o Instituto de En-
genharia visou, 
principalmen-
te, a integra-
ção da elite 
intelectual de 
engenheiros 
preocupados 
em promo-
ver o desen-
volvimento 
da ciência e 
a inovação 
tecnológica na construção de um 
País sustentável”.                                                                    

Maria do Carmo Calijuri - di-
retora da Escola de Engenharia da 
USP-São Carlos

“Lembro-me quando ainda era es-
tudante do ensino médio, nossa classe 
foi convidada a participar de uma pa-
lestra no Instituto de Engenharia. Foi 
fascinante para nossos olhos ver slides 
sobre aquela obra e a importância que 
ela representava para o nosso País, 
muito bem destacada pelo conferen-
cista, um engenheiro responsável pela 
construção do complexo hidroelétrico 
do Urubupungá.

Encerrada a palestra passeamos 
pelo Instituto e conversamos com os 
engenheiros que nos receberam muito 
bem e nos incentivaram a seguir suas 
carreiras. Nos sentíamos no templo 
da Engenharia.  Da minha turma no 
colégio, quase a totalidade optou pela 
Engenharia. Vários conseguiram, ou-
tros não. Como seria bom se esse fato 
se repetisse nos dias atuais! Na época 
das vacas magras da Engenharia, foi 
o Instituto de Engenharia o guardião 
incansável de nossa profissão e agora, 
quando nossa dignidade foi recupera-
da, é o mesmo 
Instituto que 
se preocupa 
em resta-
belecer sua 
q u a l i d a d e . 
Parabéns ao 
Instituto de 
Engenharia 
pelos seus 
94 anos de 
luta em de-
fesa da En-
genharia nacional.”

José Roberto Cardoso - diretor 
de Engenharia da Escola Politécni-
ca da USP

“A importância do Instituto de En-
genharia está no oferecimento de um 
espaço aberto à participação de todos na 
discussão de temas relevantes na área de 
Engenharia no Brasil. Por mesclar profis-
sionais dos ambientes empresarial e aca-
dêmico, oferece campo fértil e propício 
ao surgimento de novas ideias e soluções 
para essa área estratégica às pretensões 

brasileiras de se 
firmar como um 
dos polos de de-
senvolvimento 
mundial”.

R i c a r d o 
Luís de Frei-
tas - diretor 
de Engenha-
ria da PUC-
Campinas

 “Ao longo dos seus 94 anos de exis-
tência, o Instituto de Engenhara marcou 
sua presença como uma entidade histo-
ricamente importante para o desenvol-
vimento da nação. Em sua atuação, o 
Instituto sempre esteve ligado aos pro-
blemas de interesse público, analisando 
programas e ações governamentais, de-
senvolvendo estudos técnicos em diver-
sos campos, participando na implantação 
de infraestrutura para a organização da 
vida urbana. Muitas ideias e projetos de 
suma importância para o País nasceram 
no Instituto como: a utilização de álcool 
para produção de energia, décadas antes 
do Proálcool, o metrô de São Paulo e o 
desenvolvimento da indústria aeronáuti-
ca brasileira. O Instituto de Engenharia 
esteve sempre ligado às escolas de Enge-
nharia e tem participado das discussões 
sobre os referenciais dos cursos e das 
atribuições profissionais do engenheiro. 
Diante da degradação em todos os níveis 
da educação no País, o Instituto tem se 
preocupado seriamente com essa questão 
e atuado em parcerias com as escolas de 
Engenharia de maior relevância no esta-
do de São Paulo, no sentido de fomentar 
a formação de um 
engenheiro de qua-
lidade, preparado 
para os desafios 
nacionais que se 
antevê para um 
futuro próximo.”

Luiz Car-
los de Cam-
pos - diretor de 
Engenharia da        
PUC -SP
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Na noite de 13 de ou-
tubro -data de fundação-, 
o Instituto de Engenharia 
realizou uma sessão solene, 
em sua sede. O evento foi 
marcado pela entrega do 
Prêmio Engenheiro Antonio 
Francisco de Paula Souza ao 
engenheiro Abrahão Yazigi Neto e a assina-
tura da Conepe -Congregação Nacional das 
Entidades Pioneiras da Engenharia.

O presidente do Instituto de Enge-
nharia, Aluizio de Barros Fagundes, abriu a 
cerimônia fazendo um discurso sobre a im-
portância do Instituto. Ele demonstrou a sua 
preocupação com os problemas relacionados 
ao País e a engenharia citando o Decreto 
do 3º PNDH, a Lei 8.666 e a adequação 
da nomenclatura dos cursos de engenharia. 
Ao final, Fagundes agradeceu a diretoria 
executiva e os colaboradores. Em seguida, foi 
exibido um vídeo com depoimento de onze 
ex-presidentes que continuam colaborando 
com o Instituto. 

Prêmio - Instituído em 2003, o Prêmio 
Engenheiro Antonio Francisco de Paula Sou-
za expressa o reconhecimento do Instituto de 
Engenharia ao profissional que, pelo conjunto 
de suas realizações, tenha oferecido destacada 
contribuição para o desenvolvimento da en-

genharia. 
Aos 99 anos, 

o engenheiro 
Abrahão Yazigi 
Neto subiu ao 
palco para rece-
ber das mãos do 

presidente do Instituto a medalha e o diplo-
ma do prêmio. Engenheiro eletricista for-
mado pela Escola Politécnica da USP, Yazigi 
Neto é associado ao Instituto desde 1936. 
Foi combatente na Revolução Constitucio-
nalista de 1932 e é autor de vários trabalhos 
técnicos. Fez o curso da Escola Superior 
de Guerra e trabalhou em várias empresas 
privadas, como General Motors e Resim-
bra, entre outras. Frequenta assiduamente o 
Centro Democrático dos Engenheiros, no 
Instituto, desde 1978. (Leia o histórico do 
engenheiro na página seguinte)

Antes da entrega do Prêmio, o presi-
dente do Conselho Consultivo da Casa, 
João Ernesto Figueiredo, fez uma saudação 
ao engenheiro homenageado. Lembrou da 
vida pessoal e profissional de Abrahão Yazigi 
Neto. “É gentil sem ser subserviente, elegan-
te sem chamar atenção, discreto e atuante, 
ouvinte e opinativo, atitudes em falta hoje 
em dia”, destacou Figueiredo.

Yazigi Neto agradeceu imensamente a 
homenagem e relembrou com orgulho as 

origens e tradições familiares. Após as pa-
lavras do homenageado, o prefeito de São 
Paulo, Gilberto Kassab proferiu seu discurso 
cumprimentando o Instituto pelo seu ani-
versário e parabenizou o engenheiro Yazigi 
Neto. “Por ser uma instituição de filiação 
voluntária, o Instituto é uma referência para 
a Engenharia nacional. (...) Ao longo dos 
anos, os dirigentes colocaram o Instituto 
de Engenharia numa posição fundamental 
de contribuição e parceria da construção do 
País que todos nos queremos.”

Conepe - Com os objetivos de expandir 
os interesses das entidades para todo o ter-
ritório nacional, engrandecer a engenharia 
brasileira e lançar uma publicação para dis-
cussão e consolidação de trabalhos técnicos, 
os presidentes do Instituto de Engenharia; 
do Clube de Engenharia do Pará, Daniel de 
Oliveira Sobrinho; Sociedade Mineira dos 
Engenheiros, Marcio Damázio Trindade; 
Instituto de Engenharia do Paraná, Jaime 
Sunye Neto; Sociedade de Engenharia do 
Rio Grande do Sul, Cylon Rosa Neto, e o 
diretor do Clube de Engenharia de Pernam-
buco, Luiz Antonio de Melo, representando 
o presidente Alexandre Santos, assinaram o 
Estatuto da Conepe.

A íntegra do evento está disponível no 
site www.iengenharia.org.br.
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Abrahão Yazigi Neto (à esquerda) recebe diploma e 

medalha do presidente do Instituto de Engenharia

Prefeito Gilberto Kassab 
participa das comemorações

Integrantes da Conepe (da esq. para a dir.) - Cylon Rosa Neto, Jaime Sunye 
Neto, Luiz Antonio de Melo, Daniel de Oliveira Sobrinho, Aluizio de Barros 
Fagundes e Marcio Damázio Trindade
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ascido em 5 de fevereiro de 
1911, o engenheiro Abrahão 
Yazigi Neto é descendente de 
sírio-libaneses. Filho de Me-

lhem e Wadiha, é o primeiro homem de 
oito irmãos (quatro mulheres e quatro 
homens). 

Aos 19 anos, seu pai veio para a 
América. Chegou, em 1894, ao Rio de 
Janeiro, seguiu para Santos e encontrou 
um reduzido núcleo de patrícios já esta-
belecidos na cidade de São Paulo.

Quando Melhem completou 30 anos 
de idade, decidiu que era a hora certa de 
se casar. Para isso, deixou dois irmãos to-
mando conta de seus negócios e retornou 
à terra natal para rever seus pais e se casar. 

Após, curto noivado, Melhem e 
Wadiha, casaram-se em 27 de maio de 
1906, segundo o rito greco-ortodoxo. O 
casal continuou residindo em Hasbaya 
(Líbano) até o nascimento do primeiro 
filho, uma menina chamada Angel. Re-
tornaram a São Paulo, onde consegui-
ram obter um estabelecimento comer-
cial. Depois nasceram, Emily, Abrahão, 
Eduardo,Michel, Edith, Salim e Hilda.

Yazigi Neto começou a estudar em 
uma escola que era exclusiva para meni-
nas, com ressalva de permitir a matrícula 
de meninos menores de 8 anos de idade. 
Além do português e do árabe, foi nes-
se colégio que o engenheiro começou a 
aprender inglês. 

Aos 9 anos de idade Abrahão foi ma-
triculado no Colégio Oriental e depois 
foi transferido para o Colégio Sírio Bra-
sileiro. O horário de estudo era integral, 
havia apenas duas horas para o almoço. 
Nesta escola, ele estudava simultanea-
mente quatro línguas: português, árabe, 
francês e inglês.

Quando Yazigi Neto realizou os exa-
mes finais e foi aprovado, com o incenti-
vo de amigos que cursavam o Mackenzie 

College, ele prestou exames e foi admiti-
do no 1º Ano do Curso Comercial para 
obtenção do título de Guarda-Livros (em 
4 anos) ou de Contador (mais 2 anos). 

Abrahão queria seguir a carreira de 
contabilidade e práticas comerciais, mas, 
atendendo a orientações de seus pais, 
que acreditavam mais em Medicina e 
Engenharia, optou por essa última tendo 
entrado na Escola Politécnica da USP e 
formando-se como engenheiro eletri-
cista em 1935. Enquanto cursava a Poli, 
lecionava matemática e física em aulas 
particulares e em colégios como Pan-
Americano e Oriental.

Ainda estudante de Engenharia, foi 
combatente na Revolução Constitucio-
nalista de 1932. Um após sua formatura, 
associou-se ao Instituto de Engenharia. 
Muito dedicado à instituição, que fre-
quenta até os dias de hoje, foi membro 
dos conselhos Deliberativo e Consultivo.

Em sua carreira profissional, traba-
lhou na Light, na E.F. Campos do Jordão, 
na General Motors e na Resimbra, entre 
outras empresas.

Em 1959 dá uma guinada na carrei-

ra ao cursar a Escola Superior de Guerra 
por indicação do Instituto de Engenha-
ria, não sem antes prestar exame que o 
qualificou em primeiro lugar. Seu traba-
lho de conclusão de curso “O Petróleo” 
teve grande repercussão.

Com o fim do curso, foi trabalhar na 
Icomi - Indústria e Comércio de Miné-
rios, exploradora de manganês no Ama-
pá. Trabalhou no plantio e exploração de 
óleo de palma, construção de infraestru-
tura, exploração de madeira, ou seja, en-
genharia diversificada. No grupo Caemi, 
que incluía a Icomi, atuou nos mais varia-
dos setores até se aposentar.

Quando retornou a São Paulo, voltou 
a frequentar o Instituto de Engenharia e 
participa assiduamente do Centro De-
mocrático dos Engenheiros, desde 1978.

Yazigi Neto criou junto com seu ir-
mão Eduardo e Nelson Ility -genro de seu 
irmão–, a empresa de Engenharia Itaimbé 
Empreendimentos e Construções, onde o 
engenheiro continua a exercer a profissão, 
na parte de supervisão e responsabilidade 
profissional, enquanto as ocupações do dia 
a dia estão a cargo dos outros dois sócios. 

Marília Ravasio
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Abrahão Yazigi Neto com esposa e filha
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setor cooperativo tem im-
portância na sociedade na 
medida em que promove a 
aplicação de recursos priva-

dos em favor da própria comunidade 
onde se desenvolve. Por representar 
iniciativas diretamente promovidas 
pelos cidadãos, é importante para o 
desenvolvimento local de forma sus-
tentável, especialmente nos aspectos de 
formação de poupança e de financia-
mento de iniciativas empresariais que 
trazem benefícios evidentes em termos 
de geração de empregos e de distribui-
ção de renda. 

Economias mais maduras já o 
utilizam, há muito tempo, como ins-
trumento impulsionador de setores 
econômicos estratégicos. Os prin-
cipais exemplos são encontrados na 
Europa, especialmente na Alemanha, 
Bélgica, Espanha, França, Holanda e 
Portugal. Merecem destaque também 
as experiências americana, canadense 
e japonesa. 

O relatório anual da European As-
sociation of Co-Operative Banks, com 
sede em Bruxelas (Bélgica), mostra que 
é preponderante o papel dos bancos co-
operativos no continente europeu, por 
atingirem 130 milhões de clientes, 700 
mil empregados, 60 mil agências e 17% 
do mercado de depósitos. 

No Brasil, os bancos comerciais 
ainda são os mais procurados para a 
concessão de crédito. Entretanto, as co-
operativas de crédito representam R$ 
23 bilhões em financiamento concedi-
do até abril passado, de acordo com o 
Banco Central. 

Cooperativa de crédito: 
conheça e faça parte

“A cooperativa de crédito é um 
modo de se pensar no futuro financeiro. 
É um bom negócio tanto para o recém-
formado, para gerar a renda do não tra-
balho, funcionando como uma poupan-
ça, quanto para o profissional maduro 
que pode pensar em outras alternativas 
de gerar renda”, diz o engenheiro Me-
talurgista Roberto Silveira Braga, dire-
tor de Marketing da Engecred- SP. 

Em 2007, ele -  com mais 28 en-
genheiros e arquitetos -  fundou a co-
operativa que, além de engenheiros, é 
composta por  empresas regulamen-
tadas pelo sistema Confea/Crea – SP 
e seus funcionários, e profissionais 
congêneres como geólogos, geógrafos, 
meteorologistas, tecnólogos e técnicos 
de nível médio domiciliados na Região 

Metropolitana de São Paulo. 
“Na cooperativa é o próprio coope-

rado que cuida do dinheiro. A adminis-
tração é transparente, a taxa de juros é 
menor e há vantagens de investimento 
e empréstimo”. 

Segundo ele, a inadimplência da 
cooperativa hoje é quase zero. “Nos 
relacionamos com pessoas e não com 
o mercado financeiro. O vínculo nos 
protege”. 

Um exemplo dos frutos do coope-
rativismo foi o projeto de criação de 
um condomínio residencial em Avaré - 
SP-  que um grupo de 38 engenheiros 
e arquitetos desenvolveu por meio do 
suporte financeiro da Engecred-SP. 

Foram feitos dois aportes: um de 
R$ 300 mil, que viabilizou a execu-
ção do planejamento e a compra do 
terreno, e outro de R$ 900 mil para o 
início das obras . “Estratégia que seria 
inviável se os juros fossem de banco 
comercial, bem acima da taxa de 1,9% 
mensal que vigora hoje na Engecred”.  
Antes da concessão do crédito a En-
gecred- SP, por meio do seu Banco de 
Projetos, estuda os riscos da obra, a in-
fraestrutura, o tempo de realização e a 
viabilidade financeira.

Convênio 
No mês de junho, o Instituto de 

Engenharia e a Engecred-SP assina-
ram um Convênio Termo de Parceria 
Institucional, com o objetivo de forta-
lecer ambas instituições por meio do 
crescimento e apoio ao desenvolvimen-
to profissional e patrimonial de seus 
associados 

notícias

Isabel Dianin
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núcleo jovem

Núcleo Jovem do Instituto de 
Engenharia surgiu como um 
grupo de trabalho que se en-
contrava esporadicamente na 

sede da instituição. Nas primeiras reuniões 
compareceram cerca de 30 pessoas que ini-
ciaram a discussão sobre a ideia de criar um 
Núcleo Jovem.

Com apoio do presidente Aluizio de 
Barros Fagundes, o Núcleo passou a ter 
condição de diretoria, e as reuniões passa-
ram a ser semanais.

Essa recente Diretoria, encabeçada pela 
engenheira Clara Cascão Nassar, aposta na 
renovação, na inovação e na identificação 
de um público jovem, unindo seus próprios 
interesses aos do Instituto de Engenharia. 

O Núcleo Jovem, que faz parte da 
Vice-Presidência de Assuntos Internos, 
tem o propósito de atuar em cooperação 
com outras diretorias e divisões técnicas, e 
suas propostas são calcadas em três pilares: 
carreira, sociedade e entretenimento. Eles 
foram definidos conforme a percepção das 
vontades e das preocupações dos jovens, de 
modo que se interessem e sejam atraídos e 

para todas as idades

dispostos a prestar um trabalho voluntário, 
unindo a valorização da Engenharia e o de-
senvolvimento da sociedade.

Uma das ideias é realizar trabalhos 
com associações e ONGs para levar co-
nhecimento sobre economia doméstica, re-
ciclagem e preservação do meio ambiente, 
fazendo com que todos percebam a impor-
tância da Engenharia dentro da sociedade.

Qualquer pessoa que tenha ensino 
superior completo pode participar inde-
pendentemente da idade, todo mundo que 
esteja disposto a trabalhar e a contribuir é 
bem-vindo. As reuniões acontecem aos sá-
bados das 9h às 13h, na sede do Instituto de 
Engenharia.

Um grupo, dentro do Núcleo Jovem, 
se dedica a formação de uma oficina de 
negócios, que dura dois ou três sábados 
para criar a fidelização do público. Para que 
quem participe crie o hábito de frequentar 
o Instituto.

Foi criado um grupo de discussão na 
internet, com os objetivos de postar maté-
rias que os integrantes achem relevantes e 
trocar opiniões de determinados assuntos, 

além de ser um meio de transmitir recados. 
As postagens não são obrigatórias.

Segundo a diretora, um dos projetos, 
ainda em discussão, é a realização de um 
concurso de fotografia com temas ligados à 
Engenharia. 

Para fazer parte do Núcleo Jovem, 
entre em contato pelo e-mail nucleojo-
vem@iengenharia.org.br.

Palestra – A Diretoria do Núcleo Jo-
vem promoverá, no dia 17 de novembro, 
a partir das 19h30, a palestra Segurança 
Alimentar, com engenheiro de alimentos 
Wilson Pedro Tamega Junior, mestre em 
Ciência de Alimentos, pós-graduado em 
Automação Industrial e membro da co-
missão organizadora da IX Semana de 
Engenharia de Alimentos.

O evento, que será na sede do Insti-
tuto, abordará os seguintes temas: defini-
ções de políticas de segurança alimentar e 
alimento seguro para consumo, os prin-
cipais riscos (químicos, microbiológicos 
e agrotóxicos) associados ao consumo de 
alimentos e métodos preventivos.

Marília Ravasio

Núcleo Jovem
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Integrantes do Núcleo Jovem em reunião na sede do Instituto de Engenharia
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agenda

acontece

Inscrições e programação completa dos cursos do Instituto, acesse: www.iengenharia.org.br
Tel. 11-3466-9253 e cursos@iengenharia.org.br

Curso Formação de auditor 
ambiental líder – leader assessor
29 de novembro a 3 de dezembro - das 18h30 às 22h45

Proporcionar aos participantes o conhecimento de como se de-
senvolve uma auditoria ambiental, mostrar as atribuições e res-
ponsabilidade de um auditor líder, dar conhecimento de como 
se planeja, conduz e como se elabora um plano e um relatório 
de auditoria.
Instrutor: Luiz Fernando Joly Assumpção, engenheiro químico 
e de Segurança do Trabalho com experiência de quase 30 anos na 
área de Segurança do Trabalho de Meio Ambiente e de Produção; 
mestre em Engenharia e Ciência dos Materiais e doutorando em 
Engenharia e Gerenciamento de Riscos. 
Associados ao Instituto de Engenharia: R$840,00
Não associados: R$1.080,00

Curso Aterramento e sistemas 
de proteção contra descargas 
atmosféricas e de equipamentos 
eletroeletrônicos sensíveis (ETI) 
segundo as NBR 5419/05 e NBR 5410/04
8 10 de dezembro - das 8h30 às 17h30

Transmitir informações técnicas que possibilitem aos participan-
tes projetarem ou participarem efetivamente de projetos, constru-
ções e manutenções de sistemas de aterramento, de proteção con-
tra descargas atmosféricas diretas e seus efeitos indiretos (surtos 
induzidos/conduzidos).
Instrutor: Galeno Lemos Gomes, engenheiro eletricista pela 
PUC/RGS, mestre em Educação Técnica pela Universidade Esta-

dual de Oklahoma (EUA), diversos cursos de aperfeiçoamento na 
França, Austrália e EUA, membro do Cobei (Comissões de Estu-
do de Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas).
Associados ao Instituto de Engenharia: R$750,00 
Não associados: R$980,00

Palestra Um equipamento de 
perfuração polivalente – Bauer BG
24 de novembro – às 18h30

A apresentação abordará as principais técnicas de perfuração, 
bem como novas técnicas, como a mistura do solo in situ e uma 
gama de equipamentos disponíveis. O palestrante será o enge-
nheiro Franz-Werner Gerressen.
Organizado pela ABMS-NRSP (Associação Brasileira de Mecâ-
nica dos Solos e Engenharia Geotécnica – Núcleo Regional de 
São Paulo) e CBT (Comitê Brasileiro de Túneis), com apoio do 
Departamento de Engenharia do Habitat e Infraestrutura e da 
Divisão Técnica de Geotecnia e Mecânica dos Solos do Instituto 
de Engenharia.
Inscrições e informações pelo e-mail divtec@iengenharia.org.br.

Evento Estádios na Metrópole - SP

Considerando alguns eventos agendados que podem influenciar 
na mobilidade urbana da Grande São Paulo, com destaque para a 
Copa do Mundo de 2014, o Instituto de Engenharia promoverá, 
em sua sede, uma discussão das principais propostas de estádios na 
Região Metropolitana nos dias 6 e 7 de dezembro, das 8h às 13h.
Mais informações no site www.iengenharia.org.br.

Parceria com a Faap e a Aquasport
O Instituto de Engenharia assinou, neste semestre, convênio com 

a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) e com a academia 
Aquasport - Unidade Vila Mariana.

O objetivo do convênio com a Faap é proporcionar descontos 
aos associados do Instituto nos cursos de pós-graduação/extensão.   
Os descontos, que não são cumulativos, serão de 6% sobre o valor 
da mensalidade para cada aluno caso tenha nove associados matri-
culados nos cursos e de 12% caso tenha acima de dez associados.   
Os cursos de pós-graduação e extensão disponíveis são das seguintes 
áreas:Administração e Negócios; Engenharia,Tecnologia, Projetos e 
Logística; Direito; Finanças e Economia; Comunicação e Marketing; 
e Arte, Cultura, Moda e Design. 

Já o convênio com a academia tem o objetivo de incentivar o aces-
so às atividades físicas e à melhoria na qualidade de vida dos associados 
do Instituto de Engenharia.

São beneficiários desse convênio todos os associados e funcioná-
rios do Instituto, assim como seus dependentes (pais, filhos e côn-
juge). Não serão aceitos descontos retroativos e nem acumulativos.  

Com esse convênio, os associados terão descontos no valor das men-
salidades das diversas modalidades de ginástica e esportes oferecidas 
pela academia. No entanto, os descontos só são válidos se o paga-
mento das mensalidades acordado for efetuado até o dia do venci-
mento. 

Veja os descontos abaixo:  
 -  de 10% - Em todas as modalidades para os planos 

 vigentes da adesão entre 1 e 15 funcionários/alunos;  
 -  de 15% - Em todas as modalidades para os planos 

 vigentes para adesão acima de 16 funcionários/alunos;  
 -  Isenção da Matrícula  
 - de 40% - Para estudante em horário especial para 

 ginástica e musculação das 11h às 16h.  
 
Exceto para programas especiais como: Programa Melhor  
Idade, Mamãe & Bebê e Studio de Pilates. 
Para conhecer e ter informações visite os sites: www.faap.br. e 
www.aquasport.com.br.
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Resultado da dissertação de mestrado do Arquiteto Gusta-
vo Partezani, a publicação fala sobre o crescimento da população 
-acompanhada do uso exclusivo de transporte particular- que 
fez com que a cidade perdesse sua capacidade de desenvolvi-
mento planejado. Nesta obra é possível observar a importância 
do conceito de urbanismo para que houvesse o crescimento or-
denado de São Paulo. Além de falar a respeito da implantação 
do transporte público, destaca o crescimento de São Paulo e 
como o polo industrial do país acelerou a necessidade de novos 
espaços para a instalação das plantas industriais. 

Vias Públicas: 
Tipo e Construção 
em São Paulo 
(1898-1945)

Gustavo Partezani 
Rodrigues 
Imprensa Oficial –2010

Este livro homenageia os engenheiros calculistas que, com 
projetos arrojados, colocam em pé, materializados em concreto e 
aço, os traços livres desenhados pela alma dos arquitetos, seja uma 
edificação para abrigar as atividades humanas, seja uma obra-de-
arte para a transposição de rios, lagos ou vias urbanas. Dentre os 
vários nomes de profissionais aqui reunidos, estão os de Lúcio 
Costa e Oscar Niemeyer, responsáveis maiores pela criação de 
Brasília no planalto central, no interior brasileiro, quando trans-
formaram em realidade o sonho audacioso de Juscelino Kubits-
chek. Boa parte do conteúdo do livro está calcada em trabalhos 
recentes, contemplados pelo Prêmio Talento da Engenharia Es-
trutural que a Gerdau e a Associação Brasileira de Engenharia e 
Consultoria Estrutural (Abece) promovem desde 2003.

Aço e Concreto 
que parecem voar

Exemplares disponíveis na Biblioteca. 
Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse o site: www.iengenharia.org.br

Vários autores
Eolis Produções Culturais – 
2010 

Procurando fazer uma apresentação abrangente do as-
sunto, mas assegurando uma abordagem simples, prática e 
moderna, a obra é estruturada em quinze capítulos, divididos 
informalmente em quatro partes. São revistos tópicos gerais de 
Mecânica de Fluídos, passando-se, em seguida, ao estudo de 
escoamento permanente em condutos forçados, abrangendo 
os sistemas de condutos, máquinas hidráulicas e as instalações 
de recalque. Em seguida, efetua-se o estudo dos escoamentos 
livres em regime permanente, fala sobre os estudos de estrutu-
ras hidráulicas de uso frequente em engenharia e as instalações 
hidráulicas prediais.   

Fundamentos 
de Engenharia 
Hidráulica 3ª 
edição revista e 
ampliada

Márcio Baptista/Márcia 
Lara
Editora UFMG – 2010

livros

Por razões de natureza ambiental e política, os biocom-
bustíveis, muito embora já empregados há várias décadas, en-
traram, no final do século passado, na pauta das prioridades 
governamentais de muitos países, incluindo o Brasil. Sendo 
o problema energético como é, constituído por três fatores: 
técnico, econômico e político, torna-se evidente sua complexi-
dade. No entanto, as decisões de caráter governamental muitas 
vezes levam em consideração fatores econômicos e políticos, 
e não necessariamente técnicos. A obra fala também sobre o 
biodiesel, o grande biocombustível brasileiro que é o etanol e a 
consequência do Proálcool, implementado em 1975, durante a 
presidência de Ernesto Geisel. 

Introdução aos 
Biocombustíveis

Robson Farias
Editora Ciência Moderna  
- 2010
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Nome

Formação:

Ano de Conclusão: Registro no CREA:

Local: Data:
Assinatura:

Endereço
residencial

Correspondência:

Endereço
comercial

Cidade:

Cidade:

UF:

UF:

CEP:

CEP:

Tel.:

Tel.:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

Instituição:

Endereço residencial Endereço comercial

Desejando fazer parte do Instituto de Engenharia, na qualidade do associado,
peço a inclusão do meu nome no respectivo quadro social

Para se associar ao Instituto de Engenharia, preencha o cupom abaixo e encaminhe à nossa Secretaria Geral, pessoalmente, pelos Cor-
reios (Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana – São Paulo/SP – 04012-180) ou pelo fax (11) 3466-9232. Se preferir, ligue para (11) 
3466-9230 ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br.

Categoria Mensalidade Trimestre Anual
capital e Grande SP R$ 60,00 R$ 180,00 R$ 600,00 
nos primeiros 6 meses R$ 40,00 R$ 120,00 ----------------
   
outros municípios R$ 30,00 R$ 90,00 R$ 300,00 
    
Recém-formado até 1 ano    
capital e Grande SP R$ 15,00 R$ 45,00 R$ 150,00 
outros municípios R$ 7,50 R$ 22,50 R$ 75,00 
    
Até 2 anos    
capital e Grande SP R$ 20,00 R$ 60,00 R$ 200,00 
outros municípios R$ 10,00 R$ 30,00 R$ 100,00 
    
até 3 anos    
capital e Grande SP R$ 24,00 R$ 72,00 R$ 240,00 
outros municípios R$ 12,00 R$ 36,00 R$ 120,00 
    
Estudantes    
capital e Grande SP ----------------  ---------------- R$ 20,00 
outros municípios ---------------- ---------------- R$ 10,00 

Para se associar ao Instituto de Engenharia, preencha o cupom abaixo e encaminhe à Secretaria, pessoalmente, ou pelos 
Correios (Av. Dante Pazzanese, 120 - Vila Mariana - São Paulo/SP - 04012-180) ou pelo fax (11) 3466-9232.  Se preferir, ligue para 
(11) 3466-9230 ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br
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Associe-se a uma entidade que 
desde 1916 luta pela valorização da 

Engenharia e dos engenheiros 

Av.  Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana – São Paulo – SP – 04012-180
Telefone: 11 3466 9200                  iengenharia.org.br

Principais benefícios para os associados:
• Cursos
• Palestras
• Sede de Campo
• Convênios
• Jornal do Instituto de Engenharia
• Revista Engenharia
• TV Engenharia

Para conhecer, acesse o site
www.iengenharia.org.br


