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EXPEDIENTE

Editorial

A campanha eleitoral que sa-
cudiu o Brasil recentemente 

trouxe à tona um tema funda-
mental, mas que anda de um tem-
po para cá meio esquecido. Pode 
o país crescer significativamente, 
a taxas elevadas e por longos pe-
ríodos? O quanto estamos atre-
lados aos humores da economia 
global? Por que é que o país não 
cresce mais, apesar dos inúmeros 
discursos e projeções oficiais e não 
oficiais? 

O assunto desenvolvimento tem 
sido nosso tema central em todos 
os pronunciamentos e manifesta-
ções do Instituto de Engenharia, 
e por isto, enquanto os resultados 
finais do pleito presidencial não 
são produzidos,  voltamos a refle-
tir sobre ele.

As análises da economia mostram 
claramente que o Brasil vai conti-
nuar crescendo a taxas muito bai-
xas, aquém da grande maioria dos 
chamados países emergentes. A 
expectativa não é otimista. 

Então cabe a pergunta: se o Brasil 
é potencialmente tão rico, por que 
não cresce? Um novo governo se 
iniciará. O que fazer para sair da 
paralisia? Algumas respostas são 

velhas conhecidas e freqüentaram 
discursos e programas de todos os 
candidatos. Vamos ver ser serão 
devidamente tratadas.
 
Para passarmos a patamares mais 
elevados de desenvolvimento, é 
preciso afastar uma série de obs-
táculos. Alguns são essenciais: ra-

cionalização e redução de impos-
tos, melhoria do funcionamento 
do Judiciário, consolidação das 
leis ambientais, redução drástica 
da burocracia que retarda e inibe 
quaisquer manifestações de em-
preendedorismo, e sem esquecer 
os efeitos negativos da corrupção.
 

O país precisa melhorar urgente-
mente a sua infra-estrutura. Rodo-
vias, ferrovias, portos, sistemas de 

transporte urbanos, produ-
ção de energia, serviços de 
saneamento estão todos 
eles defasados dos níveis 
mínimos requeridos para 
um crescimento vigoroso. 

Se as exportações cresce-
rem, crescerão os engar-
rafamentos nos portos e 
estradas. Se a indústria 
crescer, haverá severas res-
trições de suprimento ener-
gético. E assim quase não 
avançaremos. É preciso, 
porém investir. Investir em 
infra-estrutura é crescer, 
criar empregos, expandir, 

ocupar posição mais relevante no 
mundo. 

Que tal agora, com o horizonte de 
um novo governo, agirmos decidi-
damente nessa direção? As condi-
ções são extraordinariamente fa-
voráveis. Vamos lutar por isto.

Crescimento. Que crescimento?

Eduardo Lafraia é 
presidente do Instituto 

de Engenharia

Eduardo Lafraia
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Um dos aspectos que tem trazido 
grande preocupação àqueles 

que se dedicam a obras de constru-
ção civil é o referente à responsabi-
lidade profissional.
Na elaboração dos editais, a reda-
ção das cláusulas contratuais – prin-
cipalmente quanto à responsabili-
dade de cada uma das partes, deve 
ser clara, objetiva, evitando assim 
interpretações conflitantes.             

Ao levar em conta as especificida-
des da obra, a contratação deve 
optar pelo profissional adequado 
àquelas necessidades.             
As observações que colhemos, nos 
levam a concluir que nem os pro-
fissionais e, tão pouco as entidades 
que os contratam, ao serem deter-
minadas as responsabilidades após 
um sinistro, por exemplo, atenta-
ram para o que se comprometeram 
assumir no início do empreendi-
mento.
Não foge a essa regra, como contra-
tante, o poder público em geral.
Citamos o caso de uma construtora 
que foi contratada por um órgão 
governamental para a construção 
de um edifício  público, recebendo 
da entidade, o projeto completo, 
elaborado sob a responsabilidade 
de um arquiteto.
De acordo com o disposto de atri-
buições profissionais, todas as 

A responsabilidade profissional 
nas construções civis

obras complementares em uma 
construção podem ser assumidas, 
quer por um arquiteto, quer por 
um engenheiro civil.
Contudo, nos dias de hoje, por con-
veniência de divisão do trabalho, 
os vários projetos especializados 
são sub-contratados, prevalecendo 
essa prática para os cálculos e dese-
nhos de concreto armado, instala-
ções elétricas e hidráulicas e demais 
instalações especiais que se façam 
necessárias.
No entanto, quem assume perante 
o contratante toda a responsabili-
dade do projeto é o autor do pro-
jeto, que planejou o conjunto, seja 
ele um arquiteto ou um engenhei-
ro civil. E isso está certo, porque o 
projeto é um todo, não se poden-
do admitir, perante o contratante, 
que a responsabilidade desta ou 
daquela fase do projeto, caiba a 
um terceiro.    
Voltando ao exemplo menciona-
do, da firma construtora que re-
cebera um projeto completo para, 
com base nele, realizar a edifica-
ção, durante o seu processamento 
ocorreu um acidente. Pesquisada a 
causa, foi verificada deficiência dos 
apoios de alvenaria de tijolos co-
muns, que trabalhavam com taxas 
excessivamente altas, ou seja, com 
uma falha no projeto, projeto esse 
que a firma construtora recebera 

para executar e tinha que seguir 
fielmente. 
No contrato celebrado com a enti-
dade, nenhuma modificação pode-
ria ser feita no projeto e como, ao 
mesmo tempo, de acordo com o es-
tipulado em uma das cláusulas, “a 
assinatura do termo de recebimen-
to definitivo das obras implica na 
sua aceitação, sem prejuízo, porém, 
do disposto no artigo 1.245, do Có-
digo Civil Brasileiro”, verifica-se que 
a firma construtora deveria respon-
der pela segurança do edifício.

Como se vê, encontrou-se ela em 
um dilema, pois se não verificasse 
e eventualmente introduzisse alte-
rações no projeto, correria o risco 
de ver comprometida e agravada 
a segurança futura da construção, 
com a possibilidade de outras ocor-
rências mais graves.
Donde concluo que, ao ser con-
tratada uma edificação, quando 
o projeto completo não é da au-
toria de quem vai realizar a obra, 
os vícios do projeto deverão ser da 
responsabilidade de seu autor. Até 
essa fase haverá somente um erro 
de concepção, em projeto, não 
existindo ainda a construção. A 
essa altura, os defeitos de projeto 
podem ser sempre corrigidos, des-
de que haja um prévio exame des-
ses elementos, antes da realização 

Artigo

Christiano Stockler das Neves Filho
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da construção. Em outras palavras, 
os erros estariam somente ainda 
no papel. Contudo, quando os er-
ros venham a ser fatais, passam a 
interessar à segurança do edifício, 
de acordo com o disposto no arti-
go 1.245, do Código Civil Brasileiro, 
essa responsabilidade recai sobre 
o profissional que realizou a obra. 
Pressupõe-se que este deva verifi-
car o projeto em seus mínimos de-
talhes, e, aceitá-lo ou não, pois so-
mente regressivamente poderá ser 
inculpado o autor do projeto, após 
perícias que se vierem a realizar, 
quando constatados os erros.         
Dessa forma, o profissional ou fir-
ma que fosse realizar a construção 
já levaria em consideração as ne-
cessárias verificações de projetos e 
consignaria em seu orçamento, por 
ocasião da concorrência, a despesa 
disso decorrente.

Considerando-se, de um lado, a 
regulamentação profissional, à luz 
de toda sua legislação própria e de 
outro o disposto no Código Civil, 
os interessados devem se orientar 
para que fiquem amplamente de-
finidas as responsabilidades dos vá-
rios intervenientes em uma obra.
Ao açodamento da assinatura dos 
contratos, deverá prevalecer a pre-
ocupação maior e mais honesta do 
que realmente se está celebrando.
Para isso, as associações de classe 
deverão insistir, e principalmen-
te, junto às entidades do governo, 
para que estas busquem aprimorar 
a maneira de contratar os serviços 
dos profissionais que participarão 
em uma construção, definindo com 
justeza as obrigações de cada um, 
sempre porém, dentro dos limites 
possíveis para tal, evitando-se pro-
curar atribuir ao contratado aque-
las obrigações impossíveis de serem 
cumpridas, quer pela regulamenta-
ção profissional, quer pelo disposto 
no Código Civil Brasileiro.

Marcos Cintra

Aberração tributária

O Banco Mundial divulgou um estudo intitulado “Doing Business in 
2006: Creating Jobs” onde a instituição apura o grau de facilidade 

para concretizar negócios em 155 países.
A situação brasileira no estudo é vexatória. O país ficou na 119ª posição, 
atrás de Argentina, Chile, Rússia, Índia, China e África do Sul, economias 
emergentes que disputam investimentos estrangeiros com o Brasil. O 
trabalho revela que pior que o Brasil para fazer negócios estão países 
como, por exemplo, Afeganistão, Ucrânia, Mali e Togo.

É no campo tributário em que residem os maiores entraves aos negó-
cios na economia brasileira, segundo o estudo do Banco Mundial. Em 
termos do tempo necessário para pagar os três principais impostos o 
Brasil é disparado o pior dentre os países avaliados ao exigir que uma 
empresa gaste 2600 horas por ano. Em seguida vem a Ucrânia com 
2185 horas e Camarões com 1300 horas. Nos países emergentes que 
disputam investimentos com o Brasil o tempo anual gasto com a buro-
cracia é expressivamente menor. Na Argentina são 615 horas; Chile, 
432 horas; China, 872 horas; Índia, 264 horas; África do Sul, 350 horas; 
e Rússia, 256 horas.
Outra revelação importante refere-se ao peso dos impostos no lucro bru-
to caso todos eles fossem pagos. O total exigido de uma empresa no 
Brasil equivale a 147,9% de sua lucratividade bruta, enquanto que a mé-
dia dos países emergentes é de pouco mais de 50%. Os únicos países que 
exigem mais tributos que a Brasil são Serra Leoa e Burundi, na África.

O relatório do Banco Mundial é mais uma constatação de que o sistema 
tributário brasileiro é uma aberração. O elevado desembolso tributário 
somado à burocracia trava a atividade produtiva e espanta investimen-
tos estrangeiros. Não é à toa que nos últimos dez anos os investimentos 
no Brasil não atingiram 20% do PIB, enquanto que na Rússia, Índia e 
China a taxa média tem sido superior a 30% do PIB.
Não é a primeira vez que um órgão internacional mostra que o Brasil 
tem um dos piores sistemas de impostos do mundo. O país, com sua es-
trutura de impostos pesada e cara, está cada vez mais distante dos paí-
ses emergentes, que contemplam ônus tributário mais suave.

O Brasil só vai se juntar aos países emergentes quando começar a des-
burocratizar seu sistema tributário, universalizar a base de contribuin-
tes e automatizar a cobrança de impostos. A única base de incidência 
que permite atender essas diretrizes é a movimentação financeira. Po-
rém, já que os dois principais candidatos à Presidência não se mostram 
comprometidos com esse projeto, que tiraria o país da posição vergo-
nhosa apontada pelo Banco Mundial, a saída é a mobilização da socie-
dade. Nesse sentido, a Associação Contribuinte em Ação iniciou um mo-
vimento visando obter 5 milhões de assinaturas para a convocação de 
um plebiscito, em que a população será consultada a respeito do proje-
to do Imposto Único Federal. A meta será criar 50 mil fundadores do 
movimento em todo o país.

Marcos Cintra é doutor em Economia pela Universi-
dade Harvard, professor titular e vice-presidente da 

FGV, secretário das Finanças de S. B. do Campo/SP.

Artigo

Christiano Stockler das Neves 
Filho é sócio do IE, ex-presidente 
nacional do IBAPE (Instituto Brasi-
leiro de Avaliações e Perícias de En-
genharia) e do Crea-SP.
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Artigo

O desemprego não escolhe gêne-
ro, não escolhe nível ou escala 

social e pode atingir a todos que 
vivem e dependem do emprego e 
do trabalho para sobreviver. Apesar 
de ser uma realidade, ou melhor, 
uma dura realidade, o que vemos é 
uma sociedade cada vez mais hostil 
e preconceituosa diante do desem-
pregado.
“Eu tenho uma doença contagiosa: 
sou um desempregado”  é uma fra-
se que expressa em poucas palavras 
o sofrimento, a marginalização, o 
sentimento de impotência e por que 
não dizer a culpa que muitos de-
sempregados sentem por se encon-
trarem nessa situação. A analogia 
entre desemprego e doença conta-
giosa é muito comum nos relatos de 
profissionais desempregados. É um 
sentimento constantemente expres-
so, mas que deve ser analisado com 
muito cuidado.
Não devemos olhar tal afirmação de 
maneira simplista, pois estaríamos 
dizendo: o desempregado é um 
doente. E isso não é verdade. Dizer 
que a expressão do que sentem os 
desempregados sobre sua condição 
podem ser compreendidas quando 
nomeiam esse sentimento como 
‘uma doença contagiosa’, é diferen-
te de dizer que desemprego é uma 
doença contagiosa.
A reflexão que devemos fazer é: por 
que o desempregado sente-se um 
doente? E por que a sensação de 
ser algo contagioso? Sem dúvida, o 
desemprego provoca uma mudança 
na forma como os contatos sociais 
são estabelecidos. Antes emprega-
do, o profissional tinha um papel re-
conhecido e valorizado, agora, com 
o desemprego, vê sua contribuição 
social sendo questionada.

É no mundo do trabalho que somos 
nomeados, ganhamos um lugar de 
representação de sucesso, de reco-
nhecimento social. Nossa sociedade 
tenta sustentar a qualquer custo a 
imagem ideal e são as organizações 
as maiores produtoras dessa ima-
gem, além de disseminarem o dis-
curso de excelência e perfeição.
Não é incomum vermos os tipos 
ideais estampados em anúncios de 
revista, principalmente aquelas que 
são direcionadas para o público que 
trabalha na organização. Crescemos 
ouvindo que ‘o trabalho enobre-
ce o homem’, que ‘só não trabalha 
quem não quer’, evidenciando uma 
valorização e uma cobrança social, 
que só reconhecerá quem trabalha 
e um tipo específico de trabalhador, 
já que não é qualquer trabalho que 
é valorizado e reconhecido social-
mente.
Nitidamente o emprego institui e 
define um papel social. Ter um em-
prego faz com que o sujeito sinta-se 
parte de um projeto coletivo, que 
quando perdido põe em cheque sua 
contribuição social e seu lugar na 
sociedade.
Por isso o desempregado é colocado 
numa categoria de margem à socie-
dade. Ele é visto como um marginal, 
como paria. Julgado por sua situa-
ção, terá que lidar com a hostilidade 
e a rejeição.
Quantas vezes você não julgou al-
guém por estar desempregado? 
Quantas vezes você não disse: “fula-
no de tal é um vagabundo, ele não 
trabalha!”, sem ao menos se per-
guntar o que deve tê-lo colocado 
nessa situação?
O desempregado vive diariamente o 
preconceito por sua condição e tem 
que lidar com situações constrange-

doras, principalmente àquelas que 
estão relacionadas com a busca de 
um novo trabalho. A maioria dos 
profissionais que está desemprega-
do reclama do tratamento que re-
cebe nas entrevistas de emprego, 
muitas vezes relatando histórias de 
humilhações, desrespeito e precon-
ceito.
Como lidar com situações em que a 
empresa determina que não contra-
ta desempregados? Como lidar com 
as situações em que entrevistadores 
utilizam-se de sua condição de ‘po-
der’ para colocar o desempregado 
numa situação de pedinte? E prin-
cipalmente como lidar com as rejei-
ções dos colegas e amigos que não 
atendem mais suas ligações?
O desemprego é um fantasma que 
ronda as relações. As pessoas ‘fo-
gem’ do desempregado, é como se 
dissessem a ele: fique longe, você 
me faz lembrar a desgraça e a pos-
sibilidade que ocorra comigo o que 
ocorreu com você, fique longe por-
que isso pode ser contagioso e eu 
não sei lidar com esses sentimentos.
Ninguém quer chegar perto de um 
desempregado, como se fosse uma 
doença contagiosa, em que qual-
quer contato pode ser perigoso. O 
desempregado representa ao outro 
a concretização de um medo. Assim, 
é sentido como uma doença, porque 
esse é o sentimento do que está à 
margem; é contagioso, porque nin-
guém quer estar por perto. Doente 
pela imagem que têm de si, conta-
gioso porque dele todos fogem.
Esse tipo de sentimento revela a 
imagem negativa que possui o de-
sempregado em nossa sociedade. O 
que você vai fazer para mudar isso?

 
Laura Marques Castelhano é gra-
duada em Psicologia pela PUC/SP, 
com aperfeiçoamento em Psicolo-
gia Clínica. Atualmente coordena 
as atividades de pesquisa e desen-
volvimento da ONG Amigos do Em-
prego. Durante seis anos, trabalhou 
em uma consultoria francesa espe-
cializada em gestão de carreira e 
processos de reestruturação, acom-
panhando profissionais demitidos 
dos processos de reestruturação das 
empresas.

Eu tenho uma doença contagiosa: 
sou um desempregado

Laura Marques Castelhano
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No dia 9 de outubro, em 
uma via importante da 

cidade, uma adutora da                 
SABESP rompeu. 

Segundo alguns técnicos, em 
função da idade do material 

(cerca de 50 anos).

Considerando ser a rede de 
adução de água de São Paulo 

tão ou mais antiga que o 
trecho rompido, na sua 

opinião, existe um risco desse 
tipo de evento voltar a 

se repetir?

A Adutora se rompe na 
Pompéia e alaga casas

 
Julio Cerqueira Cesar Neto

 

A notícia publicada em O Esta-
do de 10/10/06, muito bem 

ilustrada por duas fotografias, 
uma com vista de baixo para cima 
da av. Pompéia e outra de cima 
para baixo, esta inclusive pegan-
do com muita felicidade o fundo 
de vale, onde deve se localizar a 
rua Gonzaga Duque, mais atingi-
da pela águas, mostra com clare-
za a área de concentração das 
águas liberadas pelo rompimen-
to da adutora.
As fotos mostram também que o 
rompimento se deu na meia en-
costa causando danos ao pavi-
mento da av. Pompéia, porém 
nenhum dano aos imóveis lindei-
ros. As águas escoaram sobre o 
pavimento da avenida e foram 
complicar a vida dos moradores 
do fundo de vale que já estão 
acostumados a receber águas em 
excesso oriundas das precipita-
ções. Os moradores da rua Gon-
zaga Duque já estão armados 
para se defender das águas plu-
viais. Essa situação certamente se 
deve à insuficiência do sistema de 

drenagem desse fundo de vale. 
Numa avaliação extremamente 
grosseira pode-se dizer que as va-
zões de enchente que aí ocorrem 
são bem maiores que as liberadas 
pelo rompimento da adutora e, em 
conseqüência, os danos causados 
aos moradores devem ter sido me-
nores. Se isso servisse de consolo.
A destruição do pavimento e o ta-
manho do buraco aberto dão uma 
medida da violência de um aciden-
te dessa natureza que, se tivesse 
ocorrido numa rua estreita, pode-

Opinião

ria ter comprometido a estabilida-
de dos imóveis lindeiros, se ocor-
resse durante o dia, com certeza, 
poderia ter contabilizado danos 
bem maiores, e ainda, se a adutora 
fosse maior (diâmetro de 1m pode 
ser considerado relativamente pe-
queno) as conseqüências também 
o seriam.
Não estamos livres de novos rompi-
mentos de adutoras. Trata-se de 
um risco inerente ao sistema de 

abastecimento de água que, por 
diversas razões hidráulicas e sani-
tárias, precisa funcionar com pres-
sões positivas e que podem vir a 
causar esses desastres. O que os 
responsáveis pelo serviço precisam 
cuidar é que esse risco seja menor 
o possível. Projetos bem elabora-
dos, construção com emprego de 
tubulações de boa qualidade e 
mão-de-obra qualificada, manu-
tenção e operação séria e respon-
sável.
A Sabesp tem demonstrado bom 
nível de prestação dos seus servi-
ços, porém existe espaço para me-
lhorá-los, pois se ressente de amar-
ras das quais uma empresa pública 
não pode se esquivar, como é o 
caso das licitações nas quais têm 
prevalecido a escolha do fornece-
dor pelo menor preço. Essa situa-
ção é incompatível com a respon-
sabilidade do serviço.
Concordo com o eng. Hilário Ka-
waguti, da Sabesp, em que o mate-
rial da adutora é resistente e a hi-
pótese do rompimento pode ser 
devido ao tráfego intenso de veí-
culos pesados. O controle do tráfe-
go de veículos pesados, o estabele-
cimento de cargas máximas em 
função das capacidades do viário 
em recebê-las, caracteriza-se como 
importante problema de gestão 

“Hoje lamentamos o 
rompimento dessa adutora, 

amanhã podemos lamentar o 
mesmo com uma tubulação 

de gás, de esgotos ou de 
águas pluviais” 
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metropolitana que não interessa 
apenas à Sabesp, embora ela seja 
parte dele, mas envolve outras áre-
as do Governo do Estado e princi-
palmente as prefeituras.
Hoje lamentamos o rompimento 
dessa adutora, amanhã podemos 
lamentar o mesmo com uma tubu-
lação de gás, de esgotos ou de 
águas pluviais.
 
Julio Cerqueira Cesar Neto é 
coordenador da Divisão Técnica 
de Engenharia Sanitária do 
Instituto de Engenharia.

Prevenindo rompimentos
 

O rompimento de uma tubu-
lação, numa cidade com as 

dimensões e os problemas de São 
Paulo, sempre provoca transtornos, 
prejuízos e irritação na comunida-
de. Ninguém deseja ter sua casa 
invadida pela água, seus pertences 
serem deteriorados, suas moradias 
ameaçadas, suas vidas colocadas 
em perigo.
Alguns acidentes têm sido relata-
dos e o mais recente deles ocorreu 
nas imediações de uma avenida de 

tubo com parede espessa, semi-
rigido (para falar na classificação 
antiga). A vida útil desse material 
é estimada em cerca de 50 anos 
– esse é o tempo utilizado para 
depreciação de tubulações.
Um fator que se deteriora ao 
longo do tempo é a rugosida-
de interna das tubulações, o que 
significa que para se veicular a 
mesma vazão, certamente haverá 
necessidade de maior pressão in-

terna, ou então 
se contentar 
com vazões me-
nores. Maiores 
pressões inter-
nas provocarão 
maiores ten-
sões, e as regi-
ões mais críticas 
– na proximida-

de das bolsas -, poderão entrar em 
fadiga que é agravada pelo enri-
jecimento da junta com o tempo.

Todos sabem também que o gran-
de fator que mantém a estabili-
dade das tubulações e é determi-
nante na definição da espessura 
do tubo é o processo construtivo. 
Mantê-lo intacto numa cidade 
como São Paulo está cada vez 
mais difícil; basta que uma ou-
tra concessionária faça uma obra 
lateralmente sem os cuidados 
necessários que o aterro lateral 
“perde” o seu confinamento e a 
estrutura se compromete.
É, pois necessário que a concessio-
nária não só tome os cuidados ex-
tremos nos planos, nos projetos, e 
nas construções, como também as 
demais concessionárias tenham o 
mesmo procedimento com as suas 
respectivas estruturas em relação 
às outras concessionárias.

Paulo Ferreira é sócio do IE. 
Foi Diretor da Sabesp, Cetesb e 
Secretário Adjunto do Meio 
Ambiente. É atualmente
professor da Escola de 
Engenharia do Mackenzie.
 

grande densidade de tráfego – a 
Avenida Pompéia, onde, segundo 
o relato dos jornais cerca de 30 
mil pessoas foram afetadas, e uma 
enorme cratera se formou pela rup-
tura de uma adutora de 1,00m de 
diâmetro. A Sabesp, especialmen-
te por sua equipe de manutenção, 
atuou com eficiência e presteza 
objetivando sanar ràpidamente o 
problema, restabelecendo o abas-
tecimento e o trânsito no entorno.
Ao lado da como-
ção que o aciden-
te provoca, como 
técnicos devemos 
buscar as lições 
que esta oportuni-
dade enseja para 
que novos aciden-
tes sejam evitados.
O projeto de tu-
bulações é precedido de cuidado-
sa análise de diversos parâmetros, 
tais como a hidráulica, pressões 
internas, cargas externas, pressões 
de colapso (vácuo) procedimentos 
de manuseio dos tubos na fase de 
construção, corrosão, juntas que se-
rão usadas, peças especiais (curvas, 
tês, válvulas, flanges,), e o rigoroso 
acompanhamento construtivo etc.
Os técnicos da época, certamente 
utilizaram o melhor material dispo-
nível: o ferro fundido cinzento, um 

Paulo Ferreira

“Basta que uma outra 
concessionária faça uma obra 
lateralmente sem os cuidados 

necessários que o aterro 
lateral ‘perde’ o seu 

confinamento e a estrutura 
se compromete”
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Entrevista

umprindo o oitavo man-
dato eletivo – dois esta-
duais e seis federais, o 

engenheiro Alberto Gold-
man, sócio do Instituto de En-
genharia e deputado federal 
pelo PSDB-SP, está na vida pú-
blica há 35 anos. Foi secretário 
da Administração do estado 
de São Paulo no governo Ores-
tes Quércia, ministro dos 
Transportes no governo Ita-
mar Franco, relator da Lei Ge-
ral de Telecomunicações, líder 
do PSDB na Câmara, em 2005, 
e eleito por 13 vezes seguidas 
uma das “Cabeças do Congres-
so” pelo DIAP, um de avaliação 
do trabalho parlamentar liga-
do à Câmara dos Deputados. 
Filiado ao MDB e depois ao 
PMDB, afastou-se – como mar-
xista que era – para se vincular 
ao antigo PCB quando este le-
galizou-se, voltando pouco 
depois ao PMDB e, por fim, 
trocando-o pela PSBD, de cuja 
Executiva Nacional é hoje vice-
presidente.
Integrando a chapa vitoriosa 
de José Serra, Alberto Gold-
man será o próximo vice-go-

vernador de São Paulo. Em en-
trevista ao Jornal do IE, ele fala 
de sua trajetória política, dos es-
cândalos de corrupção, das elei-
ções presidencial e estadual e 
das políticas e medidas que con-
sidera capazes de promover o 
crescimento sustentado de São 
Paulo e do país.

 
Qual  a importância da eleição 
de José Serra para o governo 
paulista?

Acho que há dois aspectos que pre-
cisam ser levados em conta. 
As administrações Covas/Alckmin 
imprimiram uma visão progressis-
ta, avançada. José Serra, com sua 
capacidade gerencial e criativa, 
dará impulso à modernização do 
estado.

Quais as prioridades da próxi-
ma administração estadual?

Eu acho que o desafio básico do 
estado de São Paulo é o desenvol-
vimento econômico. A partir disso, 
você tem geração de empregos, 
melhoria de salários. Para haver 
desenvolvimento econômico, nós 
temos algumas pré-condições. 

Uma da maior relevância é melho-
rar toda a estrutura qualitativa do 
ensino fundamental e do ensino 
técnico, como base para você criar 
condições para um aumento de 
produtividade na economia. Outra 
também essencial é modernizar e 
ampliar a infra-estrutura, de ma-
neira que você possa melhorar a 
capacidade de produção no pró-
prio estado, o escoamento dela e 
ter um equilíbrio regional mais 
efetivo. Esses elementos são im-
portantes para que, a partir disso, 
você tenha condições de destinar 
mais recursos à área social.

Como o senhor analisa o resul-
tado do primeiro turno das 
eleições  presidenciais?

É um resultado que mostra que a 
população estava querendo um 
segundo turno para que pudesse 
fazer uma comparação mais direta 
dos candidatos. Eu acho positivo o 
fato de não termos encerrado a 
disputa no primeiro turno porque 
nós estamos agora obrigando cada 
candidato a mostrar com mais cla-
reza seus programas de governo e 
sua personalidade.
 
Como avalia os desafios da go-

“As ações de promoção, 
discussão, difusão e 

cobrança de investimentos 
em infra-estrutura, por parte 
do Instituto de Engenharia, 

são de vital importância 
para o crescimento, o 

desenvolvimento do país”

C
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vernabilidade e da viabilização 
de reformas nos distintos cená-
rios da eleição em segundo tur-
no do presidente Lula ou do 
candidato tucano/pefelista Ge-
raldo Alckmin?
 
No caso do candidato Alckmin, há 
no programa dele uma visão mais 
reformista da sociedade, pelo fato 
de ele ter naturalmente uma situ-
ação política mais consistente, ter 
mais partidos agregando sua base 
de sustentação. Eu acho que nós 
temos uma condição de gover-
nabilidade bastante razoável. No 
caso do Lula, pelo contrário, o seu 
governo terá graves problemas. O 
governo Lula não tem projeto de 

Sabesp abre licitação 
para concorrência 

internacional
 

Está aberta a licitação para a Con-
corrência Internacional Sabesp CSS 
6.651/06. Será uma Parceria Públi-
co-Privada para prestação de servi-
ços de inspeção e manutenção de 
barragens, túneis e canais, manu-
tenção civil e eletromecânica em 
unidades integrantes do Sistema, 
tratamento e disposição final do 
lodo gerado na produção de água 
tratada, serviços auxiliares relacio-
nados à adução e entrega, imple-
mentação de projetos de melhoria 
da eficiência energética, amplia-
ção da capacidade da estação de 
tratamento de água de Taiaçupe-
ba, construção das adutoras de ou-
tras utilidades -Sistema Produtor 
do Alto Tietê - SPAT. Mais infor-
mações no site www.sabesp.com.
br/licitacoes ou na av. do Estado, 
561 - Unidade I, em São Paulo.

governo, não sabe o que pre-
tende fazer, portanto, não sabe 
e não entende o que é o Estado 
hoje. Em função disso, para ti-
rar a atenção do eleitor sobre a 
falta de conteúdo, a estratégia 
do PT é criar essa falsa polêmica 
quanto à privatização, quando a 
questão não é esta. A questão é 
reformar o Estado, transformá-lo 
num macroorganismo útil para o 
desenvolvimento do país. Além 
disso, a base política de apoio ao 
Lula será bastante restrita, bem 
mais restrita do que ela é hoje. 
Isso trará grandes dificuldades a 
um eventual segundo mandado, 
se reeleito, no Congresso Nacio-
nal. No Senado, qualquer que 
seja a composição, ele terá mi-
noria. Em outras palavras: sua ca-
pacidade de governança já está 
comprometida.
 
Que contribuição institucio-
nal entidades como o Institu-
to de Engenharia podem dar, 
ao seu ver, ao desenvolvi-
mento político-econômico-so-
cial do estado e do país?
 
Eu acho que a história do Insti-
tuto de Engenharia é pautada 
pela defesa da engenharia e 
da necessidade de aprofunda-
mento do debate de temas de 
relevância para o país. Como a 
discussão desse temas, eviden-
temente, é ligada à área da pro-
dução, a importância é bastante 
significativa. Hoje, como é de 
conhecimento público, o Brasil 
está absolutamente carente de 
infra-estrutura e, portanto,  a 
engenharia assume um papel es-
sencial. Nesse sentido, as ações 
de promoção, discussão, difusão 
e cobrança de investimentos em 
infra-estrutura, por parte do Ins-
tituto de Engenharia, são de vital 
importância para o crescimento, 
o desenvolvimento de São Paulo 
e do país.  

2º Prêmio Prisma
 
Estão abertas, até o dia 27 de 
outubro, as inscrições para o 2O 
Prêmio Prisma, que premiará 
produtos de concreto - blocos, 
pisos, pré-fabricados, elemen-
tos de concreto - com qualida-
de de projeto e execução.
Podem participar arquitetos, 
engenheiros, tecnólogos ou 
profissionais do setor. 
Os fabricantes e construtoras 
poderão indicar obras de ou-
tros autores e poderão concor-
rer nos destaques. A entrega se 
realizará na segunda quinzena 
de novembro. Regulamento e 
informações através do site 
www.premioprisma.com.br 

Agenda

“Dar andamento 
aos projetos de infra-
estrutura de maneira 

que você possa 
melhorar a capacidade 

de produção e de 
seu escoamento 

e ter um 
equilíbrio regional 

mais efetivo”
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 Como negociar e vender 
serviços de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - 
21/novembro, das 13h às 21h. 

O palestrante será Ênio Padilha, 
eng. formado pela UFSC e espe-
cialista em Marketing Empresa-
rial pela UFPR. Objetivo: dar aos 
participantes noções básicas so-
bre marketing, comunicação 
com o mercado, técnicas e re-
cursos de vendas, bem como de 
suas aplicações aos casos especí-
ficos de prestação de serviços. O 
preço da participação será de R$ 
120,00 para os sócios do IE e R$ 
180,00 para os não-sócios.

Mais informações c/ Roseli 
Coimbra: (11) 5574-7766 r. 214, 

e-mail cursos@ie.org.br ou 
acesse www.ie.org.br.

O eng. Fernando Ottoboni Pinho 
dará quatro palestras no dia 28 
de outubro:  das 9h às 9h45 - Pro-
jeto de Galpões Industriais em Aço; 

 das 9h45 às 10h30 - Projeto de 
Ligações Parafusadas e Soldadas;   
das 10h30 às 11h15 - Projeto de Es-
truturas Metálicas - Faça um Galpão 
e um Mezanino;  das 11h15 às 12h- 
Estruturas Metálicas - Avançado; e

  21/novembro das 18h às 19h - Pro-
jeto de Pontes Rodoviárias Metálicas.  
O eng. Fernando Relvas dará a 
palestra:  11/novembro, das 9h às 
10h30 - Cálculo de Estruturas de Con-
creto Armado - Um projeto prático.

Inscrições gratuitas pelo 
telefone (11) 5574-7766 r. 220 ou 

divtec@ie.org.br.

Desafios da Engenharia frente 
à Legislação Ambiental

 

Seminário Desafios da Engenharia 
frente à Legislação Ambiental, dia 
22 de novembro, das 8h30 às 
13h30. Os assuntos abordados se-
rão a legislação ambiental como 
promotora do modelo de desen-
volvimento, inovação e tecnologia 
e impactos da legislação ambiental 
sobre a economia.

Recursos Hídricos

O simpósio Sistema de Gerencia-
mento dos Recursos Hídricos terá 
dois painéis sobre os seguintes te-
mas: Recursos Hídricos na Região 
Metropolitana de São Paulo - Bacia 
do Alto Tietê e Aqüífero no estado 
de São Paulo. Data prevista: 30 de 
novembro, das 9 às 17h30.
 
Os dois eventos fazem parte dos 
Encontros IE e serão realizados na 
sede da entidade. 

Biblioteca do IE recebe títulos raros 

No dia 14 de julho, em almoço no Instituto de Engenharia, o sub-pre-
feito do Ipiranga, Plínio Xavier Mendonça Jr, doou para a biblioteca 

da entidade 15 títulos. O vice-presidente de Administração e Finanças 
do IE, João Ernesto Figueiredo, fala ao Jornal do IE sobre a doação. 
Qual a importância dessa doação? Trata-se de 15 títulos de caráter histó-
rico relacionados à engenharia e arquitetura. São livros raros, muito inte-
ressantes e que estão à disposição dos sócios na biblioteca da entidade.
Freqüentemente o IE recebe consultas para doação,  mas, em função 
das restrições de seu espaço físico, infelizmente não é possível aceitar, 
apenas àquelas que tenham relação direta com a engenharia.O senhor 
destacaria algum título em particular? Destaco como de interesse histó-
rico os livros: A Indústria Química e o Desenvolvimento do Brasil; As Pro-
fissões Imperiais; Contribuições para a História da Engenharia do Brasil, 
de Milton Vargas; Minerva - Símbolo da Politécnica; El Ingeniero Artista, 
do Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Espanha; El 
Túnel - Historia e Mito, do Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos de Espanha; La polemica ingenieros-arquitetctos em España e 
Guia historia Del Ferrocarril. São livros de caráter histórico que tratam 
da evolução da engenharia.

Da esq. para a dir.: Plínio Xavier Mendonça Jr., sub-prefeito do 
Ipiranga; João Ernesto Figueiredo, vice-presidente de Administração 
e Finanças do IE, e Ênio Gazolla da Costa, vice-presidente de 
Administração da Sede de Campo do IE.

Cursos&Palestras

Notas

Apóie o IE no campo 31 da ART 
O preenchimento da Anotação de Responsabilidade Técni-
ca (ART) permite destinar 10% do valor à entidade de clas-
se de sua preferência. Ao preencher o campo 31 com o 
número 066, o profissional estará automaticamente fa-
zendo sua contribuição ao Instituto de Engenharia e, aju-

dando-o, assim, a manter seu trabalho: promover a engenharia, em benefício 
do desenvolvimento e da qualidade de vida da sociedade. 
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Cultura&Lazer

Nesta obra, os leitores são conduzidos de forma 
simples, porém consistente ao universo da proble-
mática da habitação de interesse social, por meio 
da abordagem de diversos anglos  da questão e da 
relevância das demandas de moradia, tanto no as-
pecto da quantidade quanto da qualidade. Os lei-
tores conhecerão os variados tipos de habitações e 
o papel delas para a saúde e o bem estar dos seus 
usuários e da sociedade. É feito um diagnóstico da 
ocupação de habitações sociais e de empreendi-
mentos do gênero que evidenciam a função social 
dos programas de casa popular e a racionalidade 
econômica que eles devem ter.

livros

O Trio Kaiser-Miller-Bock se apresentará, no dia 26 
de outubro, às 20h30, no projeto Quinta Erudita 

promovido pelo Instituto de Engenharia. As três pro-
fissionais da música Andrea Kaiser (soprano), Gretchen 
Miller (violoncelo) e Vana Bock (violoncelo) se uniram 
para realizar uma parceria musical que desperta emo-
ções de deleite e prazer aos mais exigentes ouvidos mu-
sicais. O trio surgiu de uma idéia lúdico-musical: unir 
três musicistas pela coincidência de seus sobrenomes.
Andrea Kaiser é formada no Departamento de Música 
da ECA- USP. Diplomou-se na Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst de Viena especializando-se em Ópe-
ra Performance e tem se apresentado regularmente em 
concertos no Brasil, Alemanha, Áustria, Bélgica, Escócia 
e França. Gretchen Miller, nascida nos EUA, chegou ao 
Brasil em 1973 a convite do Maestro Isaac Karabtsche-
vsky e tem participado de vários festivais de musica e 
encontros de violoncelistas.Vana Bock iniciou seus es-
tudos de violoncelo aos doze anos de idade, realizando 
a maior parte de sua formação musical na Escola Mu-
nicipal de Música, tem sido freqüentemente convidada 
para tocar na Orquestra de Câmara Villa Lobos e atu-
almente é violoncelista da Orquestra Sinfônica da USP 
e Orquestra Jazz Sinfônica. O repertório do trio Kaiser 

- Miler - Bock aflora e resgata estas emoções através 
de uma seleção de canções e arranjos peculiares, com 
apresentações que têm a sofisticação e o bom gosto 
como marca característica. O resultado surpreende 
pela combinação de timbres e pela contagiante so-
noridade das músicas selecionadas.
No programa: Jean Barriere; Wolfgang Amadeus 
Mozart; Georges Bizet; Giacomo Puccini; Franz Lehár; 
Heitor Villa-Lobos; Enrique Granados; Rag Tradicio-
nal; George Gershwin; Negro Spiritual; Oswaldo La-
cerda e Waldir Azevedo e Pereira Costa (Arr. Newton 
Carneiro).

Avaliação de Projetos 
Habitacionais: Determi-
nando a Funcionalidade 
da Moradia Social
Luiz Rifrano
Ensino Profissional Editora
164 páginas - R$ 42,00

A pianista Eudóxia de Barros 
volta a se apresentar na Quin-

ta Erudita

músicaUm brinde à música 

O principal objetivo deste livro é fornecer informações téc-
nicas e procedimentos operacionais às empresas construto-
ras e aos profissionais nas etapas de especificações, compra, 
recebimento e armazenamento de materiais nos canteiros 
de obras. Além do conteúdo técnico relacionado nas nor-
mas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas - e 
da colaboração técnica dos fabricantes, este livro foi desen-
volvido a partir da experiência prática do CTE - Centro de 
Tecnologia de Edificações - adquirida nos últimos dez anos 
em amais de 1.500 empresas da construção que atuam nos 
vários estados do Brasil. Esta publicação procura criar uma 
ferramenta de trabalho para os profissionais do setor, alian-
do a indispensável abordagem teórica a um espírito prático 
que realmente viabilize a implantação da gestão dos mate-
riais de construção, desde o momento da sua especificação 
até seu desempenho ao longo da vida útil das edificações.

Gestão de Materiais  
de Construção

Roberto de Souza
Marcos Roberto Tamaki

O Nome da Rosa Editora
136 páginas - R$ 40,00
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Cultura&Lazer crônica
Uma equipe  profissional e ami-

ga,  desde os anos 60, vem tra-
balhado para aproximar as pesso-
as, povos e nações, bem como para 
o desenvolvimento nacional bra-
sileiro. Trabalhando, pois “nada 
resiste ao trabalho”, dedicou-se à 
cooperação para a construção da 
infra-estrutura  nacional, um dos 
suportes básicos do desenvolvi-
mento sustentável. 
Foi assim que principiou edifican-
do pontes rústicas de madeira, 
com encontros de pedra amarro-
da, em fazendas. Continuou cons-
truindo estradas e rodovias, ruas e 
avenidas, pontilhões e pontes, ca-
sas e edifícios, galpões e indústrias, 
escolas e universidades, postos de 
saúde e hospitais, silos e grandes 
armazéns graneleiros, entre ou-
tras. Esta equipe, participou do 
desenvolvimento da infra-estru-
tura da Região Metropolitana de 
São Paulo, desde os 5 milhões de 
habitantes, até os cerca de 18 mi-
lhões de hoje, contribuindo para  
o segmento de toda a construção 
civil regional e nacional.
Alguns fatos curiosos para ilustrar 
essa verdadeira epopéia construti-
va desafiadora:

 n
Na  área central da ponte rodo-
viária Cruzeiro do Sul, sobre o rio 
Tietê, em São Paulo, já deixou edi-
ficados os primeiros pilares do pri-
meiro Metrô brasileiro. Foi ali que 
o chefe de obras, o mestre Sidônio 
(“iniciado” na construção em ga-
rimpos de Goiás), ao determinar 
que um caminhoneiro gaúcho 
descarregasse a madeira em local 
indicado por ele, tendo o cami-
nhoneiro reclamado mas obedeci-
do e o caminhão “se atolou-se até 
o chassis”, foi obrigado pelo pró-
prio caminhoneiro, que segurava 
um tresoitão na mão, a sozinho 
descarregar toda a mercadoria.

  nn

Na ponte ferroviária da antiga Es-
trada de Ferro Santos-Jundiaí,  hoje 
CPTM, sobre o rio Tietê aconteceu 
que logo após a nossa saída (da base 
do tubulão à ar comprimido consti-
tuinte das fundações da ponte) que 
fica dentro d´água, no leito do rio, 
a mesma desbarrancou fechando-se 
completamente!!!...

 nnn

Na implantação da “Ferrovia do 
Aço”, famosa obra dos mil dias, 
certo dia a equipe procurando na 
região de São João Del Rey/MG,  o 
local das obras, aterrizou o avião 
“Navajo” em uma pista antiga, no 
município de “Madre de Deus/MG”. 
A pista era tão curta que o avião 
parou “empuleirado” em uma cer-
ca de arames farpados, levantando 
uma enorme poeira. Esta atraiu a 
atenção da população local bas-
tante assustada, pois há cerca de 
20 anos não havia “pousado” nin-
guém ali. Foi quando chegaram o 
Prefeito, o Presidente da Câmara 
Municipal, o Delegado e o Pároco. 
Perguntados se haveria um hotel, 
responderam que não, mas, pron-
tamente, distribuíram a equipe em 
suas casas particulares.

nnnn

Concluída uma ponte sobre o rio 
Araguaia, entre Conceição do Ara-

guaia/PA e Couto de Magalhães/
TO, a equipe planejou a descida 
do comboio náutico, composto 
de três barcaças de concreto ar-
mado, balsas metálicas e três re-
bocadores/empurradores, todos 
de grande dimensão, até Mara-
bá/PA. O trajeto foi feito nave-
gando cerca de 700 km, em 11 
dias, com a velocidade da corren-
te de águas do rio ultrapassando 
as corredeiras de Santa Izabel, 
em aproximadamente 40 km, 
quando o nível do rio já havia 
subido cerca de 10 m, nas cheias. 
Em Marabá, onde o rio Tocantins 
chega a subir até 15m, tendo pas-
sado acima do telhado da igreja 
na cheia de 1981, a equipe cons-
truiu uma ponte rodo-ferroviária  
de 2.310 m, maior Obra de Arte 
Especial da Ferrovia dos Carajás, 
que com cerca de 1.000 km, liga 
as Minas de Carajás/PA ao Por-
to da Madeira, em São Luis/MA. 
Nesta região, onde as cantinas 
das obras são abastecidas, princi-
palmente, com peixes locais, um 
“filhote” de Piraíba foi pescado, 
atingindo 150.000 gramas!!!... 
Teve seu peso determinado por 
diferença de nível d´água, ime-
diatamente após sua retirada do 
rio!!!...Há muitos pescadores na 
equipe!!!... A equipe continua 
ativa, hoje procurando soluções 
criativas de engenharia, também 
para melhorar a mobilidade e a 
acessibilidade da cidade de São 
Paulo, para que possa vir a ser a 
“cidade mundial” da América do 
Sul, de nossos sonhos, o mais rá-
pido possível.

 n
Até breve, com mais curiosidades 
estóricas deste vasto e desafiador 
campo da Engenharia das Cons-
truções.
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