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enho já de longa data a percepção de que o 
diferencial entre o técnico e o profissional é o 
conhecimento da legislação que regula a ativi-
dade econômica. Porém, aquele que for capaz 
de analisar a lei e aplicá-la sob o império da 

ética será um profissional efetivamente superior. 
Para isso, foi-me fundamental a disciplina “Matérias 

Jurídicas”, organizada pelo professor Hely Lopes Meire-
les no currículo da minha querida Es-
cola de Engenharia de São Carlos, da 
USP, e magistralmente aplicada pelo 
não menos eminente professor Eurico 
Azevedo, lá nos idos de 1967.

Alguns anos depois, recebi um li-
vreto do Crea-SP, denominado “Le-
gislação Básica”, até hoje por mim 
conservado, cuja peça mais preciosa é 
o Código de Ética Profissional estabe-
lecido pela Resolução 205, de 30 de se-
tembro de 1971. Em nove artigos estão 
expostos claramente os deveres dos en-
genheiros e outros profissionais regi-
dos pelo Confea e, em 43 parágrafos,  o 
guia indica a aplicação do código. Essa 
versão do Código de Ética constitui-
-se em verdadeira doutrina da prática 
profissional. Vale a pena lê-la. Se todos 
nós seguíssemos esses princípios, cer-
tamente nosso País seria muito melhor e nossa profissão 
mais bem reconhecida pela sociedade.

A legislação brasileira, aplicada à engenharia ou in-
fluente em sua prática, via de regra, tem natureza reati-
va, buscando cercear os desmandos. São leis que acabam 
por constituir verdadeiros roteiros das más condutas. É 
preciso retomar com energia a doutrina para a correta 
prática dessa profissão fundamental ao desenvolvimento 
econômico do País. É preciso aglutinar os protagonistas 
da vanguarda do progresso, os engenheiros, para discutir 
os temas essenciais à boa prática da profissão e impedir 

desvios de conduta no meio em que operam.
Sob esse intuito, com o apoio de um excepcional 

grupo de proeminentes colegas associados do Instituto 
de Engenharia, e também da FDTE – Fundação para o 
Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia –, dedi-
quei com afinco o melhor de meu tempo de presidente 
do Instituto de Engenharia na organização da ESNE 
– Escola Superior de Negócios de Engenharia –, que 

iniciará suas atividades em agosto 
próximo.

Será uma escola essencialmente 
doutrinária, buscando a consolidação 
de princípios para a prática da en-
genharia comprometida com o bem 
público e o correto atendimento às 
necessidades da humanidade, nisso 
inclusa a preocupação com a menor 
agressão possível ao meio ambiente. 
Serão discutidas e recomendadas as 
ações e atitudes dos engenheiros, em 
nível de superior excelência. Os negó-
cios de engenharia deverão ser anali-
sados com o foco da alta honra pro-
fissional, praticada exclusivamente se 
houver dignidade e justa remuneração 
dos trabalhos.

Essas discussões serão orientadas 
em duas linhas de ação. A primeira, 

destinada à discussão de temas relevantes, consistirá de 
dez palestras proferidas por especialistas renomados, 
dedicados à engenharia e ao direito, seguidas de deba-
tes do público dirigente ou simplesmente interessado 
em negócios públicos de engenharia. A segunda linha 
de ação constará da gestão de negócios e contratos de 
engenharia, com aulas propriamente ditas, ministradas a 
profissionais com alguns anos de prática que desejarem 
atualizar e aprimorar seus conhecimentos.

Essa iniciativa tem tudo para prosperar com o apoio 
e adesão de nossos associados. Participem!

Os negócios de Engenharia

Especial

18 Técnico

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia
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Os negócios
de Engenharia

credito que a iniciativa 
veio para ficar.

Ambas as institui-
ções são tradicionais no 
ambiente da engenharia, 

uma quase centenária, outra um spin-
-off da Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo naquilo que ela 
tem de melhor, que vai além do com-
promisso com a formação profissio-
nal. Ambas decidiram, pela primeira 
vez, abordar o tema negocial na enge-
nharia como algo que deva ser trata-
do formalmente como conhecimento 
e que deva ser ministrado numa Es-
cola especialmente assim criada.

Negociar, que sempre foi algo 
exercido pela humanidade, porém 
não costuma ser objeto dos currícu-
los escolares, talvez por um viés ético, 
hoje não mais justificável.

A conjunção dos esforços das 
duas entidades num mesmo pro-
pósito, sem dúvida, enriquecerá a 
engenharia.

Tomei conhecimento dessa boa 
ideia pelo presidente do Instituto, 
Aluizio de Barros Fagundes. 

A partir de várias reuniões na 
sede da FDTE, concluiu-se por uma 
programação de cursos distribuída 
em duas áreas. A primeira em qua-
tro módulos: ‘Gestão de Contratos’, 

O Instituto de Engenharia decidiu criar uma Escola Superior 
de Negócios de Engenharia – ESNE–  e o está fazendo

em parceria com a FDTE - Fundação de Desenvolvimento
de Tecnologia de Engenharia

‘Análise de Investimentos e Análise 
de Riscos’, ‘Negócios Públicos’ e ‘Le-
gislação e Atribuições Profissionais’. 
E outra geral, ‘Negócios Públicos de 
Engenharia’. 

A ESNE não se restringirá ape-
nas a engenheiros formados, obvia-
mente. Todos e quaisquer profissio-
nais interessados poderão participar.

A continuidade da ESNE no 
tempo permitirá desenvolver uma 
doutrina na engenharia e nos seus 

negócios. Doutrina essa que não de-
verá constituir-se em um código, re-
gra, norma ou preceito, mas opinião 
que se generalize no meio especiali-
zado da engenharia e que possa in-
fluir na política pública.

Numa engenharia competitiva e 
competente independe de combina-
ções e acertos restritos nas relações 
negociais. Doutrina que deverá ser o 
principal objetivo conceitual e a ban-
deira estratégica da ESNE. Será al-
cançada tomando proveito da relação 
madura interativa entre professores e 
alunos. Professores que serão expos-
tos ao debate, e alunos que trarão as 
indagações da práxis do mercado. A 
grade horária prevê espaços para pro-
piciar relações e encontros pessoais 
fora mesmo do púlpito da cátedra, e 
a sede do Instituto de Engenharia é 
bastante propícia para isso.

São as relações e os negócios da 
engenharia com o Estado que neces-
sitam atenção especial. 

Negociações da engenharia na 
área privada seguem seu curso nor-
mal da competição de interesses, não 
só as entre empresas como delas seus 
clientes igualmente privados ou indi-
viduais.

O governo faz atualmente suas 
contratações seguindo a Lei 8.666, 

de 1993, para fornecimentos e a Lei 
8.987, de 1997, para concessões. 

A legislação de 1993 substituiu 
um sistema anterior há muito conso-
lidado, e a de 1997 criou o sistema 
das concessões na sua versão atual. 
Vale dizer que esta lei criou o regime 
de concessões em desuso no País há 
mais de um século.

Antes da 8.666, caberia a toda e 
qualquer entidade pública contra-
tante ter seu próprio Regulamento 
de Contratação. Esse documento 
deveria ser aprovado por autoridade 
própria, tornado público e obrigato-
riamente constante de todos editais 
licitatórios. Explícitos no regulamen-
to eram as condições de acesso à li-
citação e os critérios de julgamento.

As maiores obras de infraestru-
tura do País foram construídas então 
sob a legislação anterior à Lei 8.666. 
As hidrelétricas, as siderúrgicas, na 
época estatais, o Metrô de São Paulo 
na sua implantação. A Companhia 
do Metrô utilizou-se então de um 
regulamento preparado pelo profes-
sor de Direito Administrativo, Hely 
Lopes Meirelles. Com esse instru-
mento foi possível implantar um sis-
tema metroviário pioneiro no País, 
de extrema modernidade, ainda hoje, 
com plena participação da engenha-
ria nacional. Em tudo que se referiu 
a contratação de projetos não foi se-
guido o menor preço da oferta como 
condição de julgamento de contra-
tação. Hoje isso não é mais assim. 
Nem de longe. Apesar da tipicidade 
do projeto numa obra de engenharia, 
sobretudo as complexas, atualmente 
julga-se propostas pelo menor preço 
das ofertas ou até por meio de uma 
competição de leilão de ofertas. Pro-
jeto fraco e obra cara são o que é sa-
bido na engenharia. Não se trata de 
modo nenhum que o preço seja dei-
xado de lado na contratação de uma 
obra pública. Trata-se de que o preço 
deva ser julgado no correto contexto, 

ou seja, após um projeto bem feito.
Caso emblemático é a situação 

decorrente das contratações do Dnit 
- Departamento Nacional da Infra-
estrutura de Transportes - feitas no 
modelo 8.666. O Dnit é o atual su-
cessor do DNER que, na época do 
Eng. Regis Bittencourt, construiu 
uma significativa rede rodoviária no 
governo JK, no início da década de 
60, superada então apenas pelo que 
foi feito nos Estados Unidos. ‘Trinta 
mil quilômetros de confusão’ e ‘obras 
construídas sem projeto executivo’ 
afirma publicamente a atual gestão 
escolhida para promover o sanea-
mento administrativo e financeiro da 
instituição, que agora cumpre a tarefa 
de proceder às necessárias correções. 

Qual a melhor solução? O mode-
lo anterior ou o atual?

É uma questão doutrinária, sem 
dúvida.

A lei 8.987 das concessões teve 
a vantagem de criar um ambien-
te nacional, até então inexistente, 
para as concessões ao setor privado 
da prestação de serviços públicos. 
Carece de aprimoramento, sobretu-
do em projetos complexos, em que 
o projeto é uma parte fundamental 
para a execução. Recentemente, o 
governo federal tentou iniciar um 

Eng. Plinio Assmann
Presidiu a Cia. do Metrô de S. Paulo 

durante a construção e implantação da 
operação da primeira linha de Metrô 
do Brasil e deu início à construção da 

segunda. Fundou e presidiu a Antp 
- Associação Nacional de Transportes 

Públicos. Presidiu o Conselho da Cia. do 
Metrô do Rio de Janeiro. Foi Secretário 
de Transportes do Governo de S. Paulo. 

Presidiu o Instituto de Engenharia

processo de licitação de uma grande 
concessão em que o licitante não se-
ria obrigado a submeter seu projeto 
de implantação às exigências públi-
cas. Seria julgado junto com todo 
complexo da concessão pelo resul-
tado final da oferta. Aqui vem uma 
questão doutrinária também. É bom 
julgar uma concessão de conjunto 
pela melhor oferta?  Sem dúvida 
é mais simples, mas a engenharia 
predominante, necessariamente de- 
ve ser a melhor, não a simplificada.

Quando em uma concessão, a 
relação público-privada, no inte-
resse público, não passível de uma 
distinção de responsabilidades cla-
ras entre os interesses de cada um, 
o instrumento legal para a mitiga-
ção de conflito é o assim chamado 
no dispositivo criado legalmente, 
‘equilíbrio econômico-financeiro’. 
Esse não tem na lei, nem regra, nem 
limitação.  

Qual deverá ser da ESNE sua 
doutrina em casos com os acima ci-
tados, significativos e críticos para o 
desenvolvimento da engenharia? E 
os inúmeros outros casos iguais ou 
semelhantes?

Serviço de engenharia não é algo 
que se adquira num mercado de 
prateleira. Engenharia é a soma de 
competência do conhecimento espe-
cializado, organização, experiência e 
criatividade. 

E a engenharia faz parte do patri-
mônio competitivo da Nação. IE
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Eng. Plinio Assmann

Serviço de engenharia 
não é algo que 
se adquira num 
mercado de prateleira. 
Engenharia é a soma 
de competência 
do conhecimento 
especializado, 
organização, experiência 
e criatividade



Instituto de Engenharia • maio/junho/julho • 2012 • nº 706 Instituto de Engenharia • maio/junho/julho  • 2012 • nº 70 7

“ “

www.iengenharia.org.br www.iengenharia.org.br

opinião opinião

Metrô de São Paulo 
sempre acompanhou, 
em relação à tecnologia, 
o estado da arte do que 
havia de mais avançado 

no mundo, o que, em grande parte, 
explica o seu sucesso operacional. 
É graças à sua tecnologia que o 
Metrô pode ter uma capacidade de 
oferta de transporte, considerada 
uma das mais elevadas do mundo 
(quase 4,5 milhões de passageiros 
transportados por dia, numa rede 
de 75 km, com cinco linhas – in-
cluindo a Linha 4-Amarela).

De fato, é com sua tecnologia 

Metrô de São Paulo,
sempre na vanguarda da Tecnologia

avançada que o Metrô consegue 
atender a tantos usuários com um 
serviço de qualidade e a um preço 
acessível, garantindo um nível má-
ximo de segurança, tanto no que se 
refere à segurança operacional do 
transporte quanto à pública, con-
tra o vandalismo e a criminalidade. 
Qualidade do transporte se traduz 
em regularidade da oferta, com um 
intervalo entre composições (hea-
dway) que chega a 90s ou menos 
nas horas de pico, com uma velo-
cidade comercial (30 a 40 km/h) e 
tempo de viagem assegurados. Isso 
requer uma alta confiabilidade e 

disponibilidade dos equipamen-
tos (material rodante, subestações, 
equipamentos fixos, bilhetagem 
e escadas rolantes etc), que exi-
gem uma manutenção rigorosa, de 
primeira classe, tanto preventiva 
quanto corretiva, e uma rapidez na 
atuação e no restabelecimento da 
normalidade em situações de fa-
lhas, incidentes ou emergências.

Uma tecnologia que respeita ao 
máximo o meio ambiente, quanto 
à poluição, ao ruído, às vibrações 
e à economia de energia, além de 
atender a todas as pessoas, inde-
pendentemente de suas limitações 
de mobilidade, garantindo a aces-
sibilidade para os idosos ou às pes-
soas com alguma deficiência física. 
Qualidade de transporte significa 
também conforto na integração fí-
sica, operacional e tarifária com os 
outros modos de transporte e um 
sistema de informações on line ao 
usuário, amplo e atrativo nos trens, 
estações e terminais. Sem falar da 
limpeza e de elementos comple-
mentares importantes como “arte” 
para tornar os ambientes agradáveis 
e culturalmente atrativos.  Esses 
conceitos de serviço não existiam 
no Brasil na década de 70, quando 
São Paulo iniciou sua grande aven-
tura de construir o seu Metrô. 

Essa aventura teve marcos sig-
nificativos e pioneiros na engenha-
ria, como a utilização, já nos anos 
70, de tecnologias avançadas de 
construção civil. Graças ao Me-
trô, a engenharia brasileira domina 
com perfeição os métodos constru-
tivos de trincheira, túneis mineiros 
e escavação mecanizada com uso 
de “tuneladoras” (máquinas shield). 
A memorável implosão do Mendes 
Caldeira é fato histórico.  

Mas, foram no seu material 
rodante e nos seus sistemas opera-
cionais que o Metrô mostrou sua 
ousadia e muita coragem. Foi um 

dos primeiros do mundo a adotar 
a condução e supervisão automá-
tica dos trens com um Centro de 
Controle totalmente informatiza-
do, inédito para a época. A evolu-
ção desses sistemas acompanhou 
o estado da arte ao longo dos anos 
na renovação das suas linhas mais 
antigas, mas foi, a partir da especi-
ficação da Linha 4-Amarela, com a 
adoção da operação com automa-
tismo integral, sem condutor nos 
trens, que o Metrô de São Paulo se 
colocou na vanguarda tecnológica 
mundial nos seus sistemas de au-
tomação. Adota o modo de condu-
ção Unattended Operation –UTO–, 
aplica na sinalização o sistema a 
bloco móvel, o CBTC, com comu-
nicação por rádio e instala nas pla-
taformas portas automáticas que 
dão total segurança aos usuários. 
Na especificação de seu material 
rodante e equipamentos fixos, para 
sua garantia operacional, seguem as 
tecnologias aeroespaciais RAMSI*.

A população acompanha esse 
desenvolvimento com muito en-
tusiasmo. Basta observar, eviden-
temente quando a lotação não está 
no seu máximo, as pessoas circula-
rem admiradas nas suas novas es-
tações, contemplando as belíssimas 
obras de arte e, ao chegar nas pla-
taformas, esperarem com tranquili-
dade, diante das magníficas portas 
automáticas, o trem.     

Todo sucesso tem seu preço, e 
as tecnologias avançadas seus gran-
des desafios. O preço que o Metrô 
está pagando pelo seu sucesso é a 
superlotação. Vítima de ser, para 
muitos, a única alternativa boa de 
transporte e de ter atraído para 
suas estações milhares de usuários 
provindos de outros modos ou in-
cluídos no sistema, graças ao bi-
lhete único, a rede metroviária se 
tornou rapidamente absolutamen-
te insuficiente face à demanda. E, 

apesar de a tecnologia fazer mila-
gres, inclusive com o aumento da 
oferta pela diminuição do intervalo 
entre composições, só uma rede in-
tegrada, com mais linhas de metrô, 
implantação de monotrilhos, VLTs 
e de um sistema de corredores de 
ônibus bem estruturados poderão 
aliviar essa situação. 

Quanto à tecnologia moderna 
e avançada, esta tem seus grandes 
desafios. Uma vez bem escolhida 
e implantada, ela exige uma boa 
gestão operacional, uma rigorosa 
manutenção e uma contínua re-
novação. A tecnologia cada vez 
mais se baseia na informática e nas 
telecomunicações, supostamente 
considerada infalível – no mínimo 
fail-safe, há seus momentos de fra-
queza (que costumo chamar de aci-
dente tipo AVC). Uma boa gestão 
das ocorrências, ágil e competente, 
é elemento fundamental para que 
as falhas normais ou imprevistas 
que ocorrem em qualquer siste-
ma não se tornem no Metrô fator 
de catástrofe. O domínio perfeito 
das tecnologias, principalmente as 
novas, com todos seus meandros 
e suas “caixas pretas”, por equipes 
preparadas, atualizadas e constan-
temente recicladas, é talvez hoje o 
grande desafio do Metrô porque 
tecnologia requer conhecimento, 
muita coragem e muita humildade.

(*) (R) Reliability – conf iabilidade: cor-
responde à continuidade do serviço 
(A) Availability – disponibilidade: ap-
tidão do sistema à fornecer o serviço 
para o qual foi concebido 
(M) Maintainability – manutibilidade: 
aptidão do sistema de manter condição 
operacional
(S) Safety – segurança: garantia contra 
acidentes operacionais
(I) Immunity – imunidade: resistência do 
sistema às agressões externas

Por Peter L. Alouche

Eng. Peter Alouche
Consultor em Transporte 
peter.alouche@uol.com.br
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tualmente, o engenheiro 
trabalha com questões 
que são mais complexas, 
com muito mais inter-re-

lacionamentos e com dinâmicas mais 
aceleradas.  Como consequência, há a 
necessidade de lidar com quantidades 
cada vez maiores de dados e informa-
ções de naturezas muito diversas. 

Um cuidado a ser tomado é que 
grandes volumes de dados podem le-
var a um aumento excessivo da com-
plexidade dos modelos desenvolvidos 
para entender as situações enfrenta-
das na atividade profissional.

Para ajudar a condensação, apre-
sentação, interpretação e utilização 
eficiente de dados e informações, 
existem os Sistemas de Informações 
Geográficas (GIS, em inglês) que, 
simplificando, podem ser entendidos 
como informações adicionadas a ma-
pas de vários tipos e naturezas. 

Alguns deles possibilitam a atu-
alização frequente das variáveis mais 
críticas, podendo ser alimentados 
com dados obtidos em tempo real. 
Outra característica importante é 
a valorização da utilização da habi-
lidade que o engenheiro possui de 
processar mentalmente informações 
visuais, habilidade que já era muito 
útil no tempo das réguas de cálculo.

A visualização simultânea, em um 
mesmo mapa, de informações de di-
ferentes naturezas e dimensões, sejam 
demográficas, econômicas, físicas ou 
mesmo legais, permite a elaboração de 
modelos decisórios que, se tivessem 
de ser desenvolvidos sem esse recurso, 
seriam enormemente complexos e de 

valia apenas para um pequeno grupo 
de matemáticos e estatísticos muito 
capacitados, a quem se delegaria, pra-
ticamente, o poder de decisão.  

Uma outra característica de 
grande relevância: como cada dado 
ou informação pode ser associado 
à ocasião de sua ocorrência, há uma 
riqueza enorme de conteúdo em um 

mapa "animado" que mostra como as 
variáveis sendo consideradas se com-
portam ao longo do tempo. 

Além disso, a multidisciplinari-
dade é de grande valia no apoio ao 
desenvolvimento de ideias, projetos 
e implantações, e os GIS facilitam 
a formação de grupos que mesclem 
profissionais de várias áreas do co-
nhecimento, o qual poderá ser com-
partilhado de modo simples, em re-
presentações compreensíveis, muitas 
sob a forma de mapas interessantís-
simos, que fazem saltar aos olhos res-
postas imediatas.  

Um exemplo é o da análise com-
parativa da demanda e oferta de vá-
rios itens e tipos de produtos em uma 
rede de distribuição que atenda perfis 
variados de consumidores: com pou-
cos "cliques" é possível compreender 
a relação entre eles, inclusive ao lon-
go do tempo, bem como planejar e 
controlar em tempo real as ações de 
melhoria de desempenho.

As antigas réguas "T" e de cálculo 
foram, dignamente, substituídas por 
ferramentas que são cada vez mais 
inteligentes e mais indispensáveis no 
dia a dia do engenheiro.

As ferramentas do engenheiro
agora são inteligentes

Por Paulo Kirschner Jr.
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NEGÓCIOS DE ENGENHARIA
Ministrado em quatro módulos que 
podem ser cursados separadamente

NEGÓCIOS  PÚBLICOS
DE ENGENHARIA
Formado por 10 palestras 
seguidas de debates

O Instituto de Engenharia e a Fundação 
para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Engenharia – FDTE –criaram a Escola Supe-
rior de Negócios de Engenharia, a melhor
maneira para você acompanhar a constante
evolução dos negócios de engenharia.
Conheça o programa completo, acesse:
www.iengenharia.org.br.

Ética – Organização da Atividade Eng. Plínio Assmann         

Licitações e Contratos Administrativos Adv. Floriano de Azevedo Marques     

Concessões, Permissões e PPP’s Adv. Eduardo Gurevich                          

Mediação e Arbitragem- Resoluções Eng. e Adv. Gilberto Vaz                     

Entidades Reguladoras  Adv. Augusto Dal Pozzo                          

Ministério Público e Tribunais de Contas Adv. Claudio Alvarenga                          

A questão Ambiental e Sustentabilidade Eng. Paulo Ferreira                                  

Orçamento e Tributos – Preços e Tarifas Eng. Maçahico Tisaka                                

Plano de Negócios e Análises Financeiras Eng. Paulo Kirschner Jr.                          

Fontes de Recursos, Fomentos e Bancos Eng. Alfredo N. P. de Moraes

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 - São Paulo - SP
Inscrições: educacao@ fdte.org.br
Telefone: (11) 3031-7000 ramal 229 
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O sucesso profissional depende de muitas variáveis,
a única constante é não parar de aprender.

ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS DE ENGENHARIA

CURSO 1

CURSO 2

anuncio escola 02.indd   1 7/17/12   11:08 AM

No passado, as ferramentas 
do engenheiro eram a régua 
"T", a de cálculo, esquadros 
e compassos. Hoje, são 
peças de museu. Foram 
substituídas por outras, que 
deixaram de ser objetos 
manuseados e passaram a 
ser parceiros inteligentes,
o que leva os profissionais
a mudar sua forma de 
pensar e de agir

IE

Paulo Kirschner Jr.
Engenheiro pela Poli USP

Mestre e PhD pela Universidade de Stanford
Ex-professor da Poli USP e da FEA USP

Ex-diretor presidente da Fundação Vanzolini 
e atual presidente de seu Conselho Fiscal 

Advisor e ex-executivo de empresas de 
vários setores de atuação, incluindo, entre 

outros, publicidade, real estate, mercado 
financeiro e industrial
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outubro de 1984, graças aos morado-
res do entorno que se mobilizaram 
em nome da Associação Pró-Parque 
Modernista contra a iniciativa de uma 
construtora de erguer ali um condo-
mínio residencial.  Depois do tom-
bamento, a ideia era abrir o Parque 
Modernista ao público, mas, o bem 
preservado tombado pelas três instân-
cias – Federal, Estadual e Municipal 
– foi esquecido, invadido, depredado 
e fechado por questões de segurança e 
assim permaneceu por dez anos. 

Em 1998, a recuperação do imóvel 
foi retomada. No entanto, o Ministério 
Público vetou a obra alegando que por 
ser um patrimônio histórico, seria ne-
cessário o restauro e não apenas reparos.  
Percebendo o estado do imóvel e a insa-
tisfação dos moradores, Walter Taverna 
enviou um projeto à Secretaria de Cul-
tura do Estado em nome da Sodepro de 
Vila Mariana solicitando que o parque 
fosse devolvido à comunidade que se 
responsabilizaria em captar recursos e 
fazer dali um Centro de Cultura e La-
zer.  Com isso, no dia 28 de junho de 
2004 o primeiro-ministro da Vila Ma-
riana organizou o Abraço ao Parque, 
onde ele distribuiu o projeto que havia 
mandado para a secretaria. 

Isso bastou para a Secretária da 
Cultura do Estado convocar a impren-
sa e a comunidade para informar que, 
a partir do dia 16 de agosto, o Parque 
Modernista seria reaberto ao público. 
A notícia foi dada no local – na frente 
de uma Casa Modernista totalmente 
deteriorada. Logo cedo, nesse dia, o 
portão foi aberto para trabalhadores 
que fizeram a limpeza e iniciaram as 
obras. Com as obras concluídas o par-
que foi reaberto no dia 16 de agosto de 
2004, na data prevista.

Além disso, a República de Vila 
Mariana organiza todos os anos festas 
tradicionais no bairro, como a Festa Ju-
nina e o "Sabor da Colheita", festa do 
café, que acontece no dia 24 de maio, 
na sede do Instituto Biológico.

orador da Vila Mariana 
há 52 anos, Walter Taver-
na, 79, nasceu no bairro 
do Bixiga onde tem seu 

comércio até hoje. "Minha família 
morava em um cortiço, onde meu pai 
não tinha dinheiro para pagar o alu-
guel e fomos despejados. Depois de 
um tempo de procura por uma mo-
radia, conseguimos alugar um quarto 
na Rua Rui Barbosa, mas eram sete 
filhos e o proprietário não queria 
alugar. Arrumamos um jeito de falar 
para ele que eram apenas duas pesso-
as, de madrugada a gente ia dormir e 
precisávamos acordar cedo para sair 
de casa sem ser notados pelo proprie-
tário. Nesse ínterim, minha mãe ficou 
com problemas emocionais e foi para 
o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, 
com isso, minha família se dissolveu 

e foi cada um para um lado" contou.
Taverna com oito para nove anos 

de idade foi morar com uma tia na Rua 
Treze de Maio, mas o marido dela o ex-
pulsou de casa depois que ele quebrou 
uma vidraça ao jogar bola no quintal. 
Sem ter para onde ir, ele passou seis 
meses morando nas escadarias do Bi-
xiga até que a tia Josefina que morava 
na Vila Mariana o acolheu em sua resi-
dência onde permaneceu até os 12 anos. 

"Depois minha tia se mudou para 
o bairro do Bixiga e me colocou em um 
curso profissionalizante onde aprendi 
a profissão de barbeiro. Com 17 anos 
já era profissional e comprei a minha 
primeira barbearia. Em seguida, vendi 
a barbearia e comprei um armazém, 
onde ao invés de abrir a barbearia con-
segui reunir a família e todos voltaram 
a viver juntos. Para sobreviver cortava 

você conhece o seu vizinho? você conhece o seu vizinho?

Walter Taverna e a
República de Vila Mariana 

Marília Ravasio
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cabelo e barba atendendo em domi-
cílio, nessa época também trabalhava 
maquiando defuntos para ganhar mais 
dinheiro", relatou.

Quando sua situação financeira 
melhorou ele comprou uma casa na 
Vila Mariana onde reside até hoje. 
"Comprei a casa há 52 anos e, desde 
então, quis fazer alguma coisa para be-
neficiar o bairro que me recebeu tam-
bém quando eu estava passando por 
muita dificuldade. Então fiz a Sodepro 
– Sociedade de Defesa das Tradições e 
Progressos da Vila Mariana", afirmou.

No dia 25 de outubro de 2000, 
Walter Taverna fundou a República de 
Vila Mariana. Com o objetivo de res-
gatar a memória do bairro, inspirando 
o orgulho de sua comunidade e bus-
cando atuar no sentido do desenvolvi-
mento cultural e da qualidade de vida 
da comunidade e exercendo a cidada-
nia. "A partir daí convidamos algumas 
pessoas conhecidas do bairro e amigos 
que sabiam dos problemas da Vila 
Mariana. Ao todo são 15 ministros que 
fazem parte da República de Vila Ma-
riana, cada um é responsável por uma 
área. Se o problema é esporte, o mi-
nistro de esporte sai para poder lutar e 
defender alguma coisa em benefício do 
esporte. Ele assina documentos, se pre-
cisar encaminhar um projeto para uma 
secretaria específica ele encaminha. Por 
isso, o nome de república, porque tem 
vários ministros cada um responsável 
por uma área" explicou. 

Walter Taverna é o primeiro-mi-
nistro da República de Vila Mariana, 
que também conta com ministros da 
Justiça, Ciências, Artes, Trabalho, Saú-
de, Educação, Administração, Comér-
cio, Transportes, Agricultura, Defesa, 
Tecnologia, Esportes e Comunicações.

A Bandeira da República de Vila 
Mariana foi escolhida por meio de 
concurso envolvendo estudantes e mo-
radores do bairro. A vencedora do con-
curso foi uma estudante de 12 anos, 
Gabriela Mota Pinto Alves, aluna do 

colégio Anglo-Brasileiro, também 
sediado no bairro. Na bandeira estão 
representadas as casas, os prédios, as 
árvores, o metrô e o Obelisco, impor-
tantes ícones da Vila Mariana. 

De acordo com o primeiro-mi-
nistro da República de Vila Mariana 
essa foi a maneira que os moradores do 
bairro encontraram para poder ajudar 
a comunidade. Quando há necessida-
de de reunião os ministros e a popula-
ção se reúnem no Instituto Biológico, 
onde existe uma sala que é a sede da 
República.

Uma das maiores vitórias da Repú-
blica de Vila Mariana foi conseguir re-
abrir o Parque Modernista localizado 
na Rua Santa Cruz, n°325. O parque 
ficou fechado durante dez anos e abri-
ga a primeira Casa Modernista (1927) 
da América Latina, assinada pelo ar-
quiteto russo Gregori Warchavchic e 
um bosque projetado pela sua esposa, 
Mina Klabin, que em 1930 plantou no 
jardim apenas espécies brasileiras. 

A propriedade, que pertencia à 
família Klabin, foi tombada em 20 de IE

Foto antiga do bairro da Vila Mariana e painéis na Avenida 23 de maio

Walter Taverna

Avenida 23 de maio
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écimo maior consumidor 
de energia do mundo e o 
maior da América Latina, 
o Brasil é, também, um im-

portante produtor de óleo e gás e o 
segundo maior produtor mundial do 
combustível etanol.

As energias renováveis no Bra-
sil representaram mais de 85,4% da 
energia produzida internamente e 
aqui utilizada, segundo dados do 
Balanço Energético Nacional 2009, 
realizado pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE).

Mas como anda a nossa matriz 
energética? Como aproveitamos nos-
sos potencias? O que queremos para 
o futuro? Como deve ser a utilização 
da energia limpa diante das questões 
ambientais?

O Brasil, cujo PIB cresceu 3,61% 
ao ano na década 1990-2000 (cf.Ban-
co Central) contra 1,31% a.a. de au-
mento populacional e 2,37 % a.a. de 
PIB per capita (US$ 11.093,88), para 
continuar crescendo a taxas razoáveis 
(4 a 5% a.a.), necessita de acréscimos 
de energia “firme” (valor médio anu-
al) da ordem de 3.000 MW/ano. Para 
gerar essa energia numa usina como 
a Itaipu (fator de capacidade de 85% 
e fluxo hídrico regulado a montante) 
bastaria a construção de uma usi-
na com potência instalada de 3.530 
MW a cada ano. 

“No caso das usinas a fio d’água da 
Amazônia, com fatores de capacidade 
da ordem de 40%, será necessária uma 
usina de 7.500 MW/ano. Como se 
paga pela potência (kW),  se conso-
me energia (kWh) e sem considerar 
os custos das longas e complexas li-
nhas de transmissão, investe-se uma 
Itaipu para obter um terço da energia 
gerada por ela. Isso porque as pressões 
ambientais impedem, mesmo com 
pleno respeito à lei, a construção das 
barragens que promovam a regulação 
plurianual dos reservatórios, assegu-
rando o aumento da energia “firme” 

Energia:
Na véspera de realizar, em sua sede, a terceira edição do seminário

Os Caminhos da Engenharia Brasileira, cujo tema será matriz energética, 
o Jornal do Instituto de Engenharia traz um breve panorama de

alguns aspectos que norteiam a energia no País

das usinas, a perenização dos cursos 
d’água, a navegação fluvial, o abaste-
cimento das cidades, a piscicultura, 
as atividades turísticas e a prevenção 
de enchentes e evitando o desper-
dício e a esterilização dos recursos 
hídricos da nação, um dos seus mais 
preciosos patrimônios e a forma mais 
inteligente e econômica de armaze-
namento de energia. O kWh “firme” 
de origem hidráulica, além de ga-
rantir continuidade do fornecimento 
elétrico (24h/dia) podendo custar a 
metade de qualquer das demais fon-
tes eletroenergéticas, vale o triplo em 
termos ambientais, pois não polui, 
evita a geração térmica alimentada 
por combustíveis fósseis e possibilita  
a plena inserção de um maior volume 
de energias renováveis intermitentes, 
periódicas e sazonais (eólicas, solares 
e biomassa etc.) que de outra maneira 
serão mal utilizadas”, diz Miracyr As-
sis Marcato, diretor do Departamen-
to de Energia e Telecomunicações do 
Instituto de Engenharia.

Segundo Britaldo Soares, diretor- 
presidente da AES Brasil, estamos em 
um País que por sua condição natural 
tem uma vantagem ímpar: seus recur-
sos energéticos. Atualmente 75% da 
energia elétrica gerada no Brasil vêm 
de usinas hidrelétricas. Temos uma 
capacidade instalada de cerca de 86 
GW, mas um potencial muito rele-
vante - da ordem de 250 GW - ain-
da por explorar, e fundamental para o 
atendimento estrutural da oferta de 
energia para enfrentar o crescimen-
to econômico brasileiro. “O desafio é 
que o potencial hidrelétrico a explorar 
está em regiões ambientalmente mui-
to mais sensíveis,  em uma época em 
que toda a sustentabilidade do planeta 
vem sendo intensamente debatida e a 
busca de modelos de desenvolvimen-
to sustentado intensificada. Temos 
que saber utilizar aqueles potenciais 
onde seja possível viabilizar projetos 
de menor impacto. Os projetos em 

qual seu futuro?

especial especial
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especial especial

construção a fio d´água são um exem-
plo. Obviamente, trazem um “custo”, 
uma vez que têm uma capacidade de 
armazenamento muito menor. Prova-
velmente, não tenhamos hoje respos-
tas e soluções mais sustentáveis para 
todos os casos, mas cabe buscá-las. As 
respostas extremas, em uma direção 
ou outra, é que não seriam adequa-
das. São aspectos fundamentais para 
assegurarmos uma matriz energética 
sustentável:  uma gestão dinâmica da 
nossa matriz energética, não só volta-
da ao preço, mas que tenha sempre em 
perspectiva a combinação das diversas 
fontes de energias renováveis;  as dis-
tâncias dos centros de consumo com-
parativamente ao agregado de custos 
resultantes ao consumidor, conside-
rando as distâncias a serem cruzadas 
por longas linhas de transmissão, e a  
expansão mais estruturada da geração 
a gás natural”, explica Britaldo Soares.

Energias solar e eólica 
No Brasil a utilização da energia 

eólica chega a 143 mil MW, tendo 
como grandes potenciais promissores 
os estados do Ceará e Rio Grande do 
Norte, com destaque para as usinas 
do Camelinho (1 MW, em MG), de 
Mucuripe (1,2 MW) e da Prainha (10 
MW), no Ceará, e a de Fernando de 
Noronha, em Pernambuco.

“Acho que o Brasil deve se utilizar 
de seus vários recursos energéticos de 
forma eficiente, sustentável e segura. 
O potencial de energia eólica é imen-
so e crescerá em participação relati-
va na matriz energética brasileira. A 
eólica ganhou competitividade ex-
pressiva nos últimos três anos, com a 
redução dos custos de equipamentos, 
até mesmo pela redução desse tipo 
de investimento em países europeus, 
por exemplo, e com a vinda de vários 
fabricantes de equipamentos para o 
Brasil. Energia solar é uma aposta 
válida, mas ainda com tecnologia por 
se tornar efetivamente competitiva 
em larga escala”, afirma Soares.

Para Miracyr, essas energias de-
vem constituir-se em valiosos coad-
juvantes do “mix” energético nacional, 
favorecidas pela redução de custos dos 
equipamentos e alocação de subsídios 

públicos em termos de financiamen-
tos, contratos de longo prazo, redução 
de tarifas de conexão e transporte de 
energia etc., dando continuidade ao 
processo de introdução da geração 
distribuída (Gedis), baseada no in-
cremento da exploração de fontes de 
pequeno e médio portes em diferentes 
localizações ao longo do território na-
cional, como é o caso não só da geração 
eólica e solar, mas também das Peque-
nas Centrais Hidrelétricas –PCHs– , 
centrais à biomassa, bioenergia e resí-
duos etc., conectadas ao SIN (Sistema 
Interligado Nacional). “Por motivos 
operacionais, segundo a experiência 
internacional, as fontes intermitentes 
devem manter-se dentro de determi-
nados limites de penetração e ser aco-
pladas a fontes de energia “firme” ou 
a instalações de armazenamento, cuja 
parceira ideal, no caso brasileiro, se-
riam as hidrelétricas com reservatórios. 
Na China (960 GW totais) os 44.730 
MW eólicos instalados geraram 50,1 
TWh  (1,28% do  total consumido) e 
o fator de capacidade médio em 2010 
alcançou apenas 23%. "O desenvolvi-
mento das redes de distribuição inte-
ligentes (Smart Grids), com controles 
pelo lado da demanda, centralizados, 
além de viabilizar a Gedis, poderão 
também contribuir para o aumento da 
eficiência energética como um todo." 
Dependem, contudo, de vultosos in-
vestimentos das concessionárias em 
equipamentos de controle, comando e 
comunicação que poderão agravar o já 

elevado custo da energia para o consu-
midor final no Brasil.

Do ponto de vista ambiental o 
Brasil possui uma da matrizes mais 
limpas do mundo.

O País poderá continuar assim no 
futuro se forem tomadas medidas que 
garantam a continuidade dos aprovei-
tamentos hídricos e o desenvolvimen-
to de políticas energéticas adequadas 
com o uso das fontes renováveis como 
biomassa, etanol, eólicas, solar e outras. 

Além disso, será necessário incen-
tivar e acelerar a promoção da eficiên-
cia energética, a redução das emissões 
na indústria, nos transportes e no se-
tor energético, a melhoria da qualida-
de dos combustíveis fósseis e a difusão 
da cogeração com critérios racionais 
de comercialização e garantia de su-
primento do gás natural.

A Amazônia é outro tema rele-
vante para o País, independentemente 
de eventuais pressões e ingerências de 
terceiros: a floresta deve ser mantida 
de pé pela diversidade biológica, fonte 

de oxigênio, influência sobre o regime 
pluviométrico e riqueza mineral com 
a correta aplicação das leis ambientais 
existentes, sendo essa uma tarefa do 
governo e da sociedade brasileira”, ex-
plica Marcato.

Distribuição
A distribuição tem pela frente o 

desafio de seguir aprimorando a qua-
lidade dos serviços aos seus clientes, e 
para tal vem aportando um conteúdo 
de tecnologia crescente na moderni-
zação das redes elétricas formadas ao 
longo de décadas. “O padrão de redes 
cada vez mais inteligentes, viabilizando 
operações automatizadas e à distância, 
é cada vez mais essencial para vencer os 
desafios do tráfego nos grandes centros 
urbanos, bem como vencer os eventos 
mais extremos decorrentes das mudan-
ças climáticas e operar com eficiência 
para prover um serviço de melhor qua-
lidade. Nossas distribuidoras - AES 
Eletropaulo e AES Sul - que atendem 
7,5 milhões de clientes na grande São 

Paulo e em 118 cidades do Rio Grande 
do Sul, já vem investindo consistente-
mente nessa direção. Obviamente que 
todo o conceito de redes inteligentes se 
complementa com a disponibilização 
ao consumidor de energia elétrica de 
um medidor inteligente e por meio do 
qual ele possa gerir de forma mais efeti-
va seu consumo. A regulação precisa ser 
ajustada, os padrões definidos, e para tal 
a Aneel já vem trabalhando, mas ainda 
há muito a se fazer. O ganho potencial 
em eficiência é expressivo e beneficia a 
todos”, explica Soares.

Outro ponto a ser confrontado de 
maneira estruturada e objetiva se refere 
ao enterramento de redes áreas. Esse 
tema é mais sensível nos grandes cen-
tros urbanos, como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, entre outros. 
E tende a recair naturalmente sobre as 
distribuidoras de energia elétrica, como 
proprietárias dos postes onde se insta-
lam as demais redes áreas - telecomu-
nicações, TV a cabo etc. - e a própria 
iluminação pública. Esse tema deverá 
envolver, em um futuro próximo, além 
das distribuidoras e do órgão regula-
dor -Aneel-, todos os demais usuários 
dos postes, bem como as prefeituras 
municipais, governos estaduais e fe-
deral, dada sua magnitude. Tudo isso 
de forma a se estruturar um programa 
que traga o equilíbrio desejado em vista 
dos investimentos requeridos das várias 
partes, benefícios a serem auferidos e 
disponibilizados aos consumidores e à 
sociedade”, finaliza Soares. IE

Dados de janeiro de 2010 mostram que a energia brasileira
é produzida nas seguintes proporções:

Fonte: Banco de Informações de Geração da Aneel

  Hidrelétrica:  73,63% (838 usinas que produzem 78.793.231 kW)
  Gás: 11,27% (125 usinas que produzem 12.055.295  kW)
  Biomassa: 5,82% (356 usinas que produzem 6.227.660  kW)
  Petróleo: 5,36% (829 usinas que produzem 5.735.637  kW)
  Nuclear: 1,88% (2 usinas que produzem 2.007.000  kW)
  Carvão mineral: 1,43% (9 usinas que produzem 1.530.304  kW)
  Eólica: 0,62% (37 usinas que produzem 659.284  kW)
  Solar: menos de 0,01% (1 usina que produz 20  kW)
  Total: 107 mil MW produzidos em 2.197 usinas
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Randolpho M. Lobato presidente da Abe-
ppolar, Carlos E. M. Gonçalves, membro do 
Conselho Consultivo do Instituto, Coronel 
Mario Fonseca Ventura, da sociedade de vete-
ranos de 32, Miriana Marques, vice-presidente 
de Assuntos Internos e José Ernesto Figueire-
do, presidente do Conselho Consultivo ambos 
do Instituto de Engenharia.

Os presidentes da OAB-SP, Luiz Flávio Borges 
D’Urso, e do Instituto de Engenharia, Aluizio de Barros 
Fagundes, assinaram um convênio de cooperação técnica 
entre as instituições em assuntos relativos ao ambiente, 
por meio de suas Comissões do Meio Ambiente. Es-
tavam presentes também o presidente da Comissão de 
Sustentabilidade e Meio Ambiente da OAB-SP, Carlos 
Alberto Maluf Sanseverino, Thais Leonel do Carmo, se-
cretária geral da Comissão, Suely de Camargo e Cibeli 
Monteverde, do Instituto de Engenharia. 

Pelo acordo, o Instituto se compromete a dar à OAB-
-SP suporte técnico ambiental e indicar nomes de especia-
listas para perícias e palestras. A Ordem se responsabiliza 
por oferecer assistência jurídica e legislativa à entidade de 
engenharia em temas relacionados ao ambiente. O con-
trato prevê ainda a possibilidade de realização de eventos 
conjuntos entre as instituições, que disponibilizam uma à 
outra as instalações de seus auditórios, sem custos, desde 
que previamente agendados. Os dirigentes das entidades 
falaram do projeto de ensino à distância da OAB-SP 
como um modelo que poderia ser adotado pelo Instituto. 
D´Urso afirmou que a iniciativa tem custo insignifican-
te e um resultado revolucionário. Ele deu como exemplo 
uma palestra ministrada pelo jurista Ives Gandra, assis-
tida pessoalmente por pouco mais de 200 pessoas e por 
um número superior a 240 mil pela internet, em qualquer 

OAB e Instituto de Engenharia firmam convênio
em área ambiental

hora ou local.
Fagundes disse que o Instituto enfrentou uma crise 

prolongada de falta de engenheiros. Segundo o presi-
dente do Instituto, em dez anos, a Escola Politécnica 
da USP formou 150 engenheiros civis, uma média de 
apenas 15 por ano, e a Escola de Engenharia de São 
Carlos da USP graduou 25 desses profissionais. Houve 
um esvaziamento da profissão por falta de emprego, hoje 
superado com a demanda do mercado de trabalho para 
engenheiros. 

Sanseverino comentou que o convênio vai consoli-
dar ainda mais a parceria entre advogados especialistas 
em Direito Ambiental e engenheiros e que a Comissão 
de Sustentabilidade e Meio Ambiente da OAB, que 
tinha 27 membros, hoje reúne mais de 500. Também 
observou que as preocupações ambientais são legíti-
mas, tanto que os recursos são finitos “O ser humano 
pode acabar, mas o mundo continuará a terá em 2050 
mais de 9,2 bilhões de habilitantes, segundo a ONU”, 
disse. O presidente do Instituto também conclamou as 
duas áreas a promoverem uma sinergia para estabelecer 
códigos ambientais específicos, já que hoje há nove mil 
diplomas legais voltados ao meio ambiente e que um 
único código não consegue abarcar tudo e, portanto, 
acaba não servindo para nada, segundo Aluizio. 

Fonte: OAB-SP

A 11ª Conferência de Produção Mais Limpa e Mu-
danças Climáticas da Cidade de São Paulo ocorreu em 
8 de maio, no Memorial da América Latina, com o tema 
”Governança para Sustentabilidade Rumo à Rio+20” 
enfatizando a importância que a agenda ambiental vem 
ganhando no debate político. O vereador Gilberto Na-
talini (PV), presidente e organizador do evento, defende 
a “bandeira da humanidade”, que deve ser levada por 
cada um nos diferentes níveis de atuação.

A mesa de abertura foi composta por várias autorida-
des; o encontro reuniu especialistas em meio ambiente, 
estudantes, membros do poder público, representantes 
do setor privado, de ONGs e a engenheira Clara Cascão 
Nassar, diretora de Relações Externas do Instituto.

O evento propôs um amplo debate sobre políticas 
públicas que estimulem a implantação de processos sus-
tentáveis na iniciativa privada e no setor público da me-
trópole, levou-nos a uma ”reflexão sobre como lidamos 

11ª Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças 
Climáticas da Cidade de São Paulo

com as mudanças climáticas e como essas questões afe-
tam o nosso dia a dia”. 

O professor José Goldemberg foi homenageado 
com a medalha “Responsabilidade Socioambiental” 
por sua contribuição para o surgimento de inovações 
tecnológicas orientadas à preservação, à qualificação e 
ao respeito ao meio ambiente.

A conferência foi composta por três painéis: Go-
vernança Ambiental Internacional, Transição para 
Economia de Baixo Carbono e Construindo a Justiça 
Social.

Na Conferência foi lançada a campanha Seja um 
Conselheiro de Meio Ambiente, com o objetivo de di-
vulgar a existência e as ações dos conselhos regionais 
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura de Paz e dos conselhos gestores de Parques da 
Cidade de São Paulo, fiscalização integrada nos par-
ques municipais.

Parceria
O vice-presidente de 

Relações Externas do Ins-
tituto, Amândio Martins, 
participou, no dia 1º de ju-
nho, de almoço com Guenji 
Yamazoe, presidente da Ab-
jica -Associação dos Bolsis-
tas JICA-, Osvaldo Natale 
Vieira e Nanci Venâncio, 
ambos ex-bolsistas, na sede 
do Instituto de Engenharia. 
A finalidade do encontro foi 
firmar parcerias para a elabo-
ração de seminários, fóruns e 
cursos na área de prevenção 
de riscos ambientais e outros 
assuntos ligados ao tema. De 
acordo com Martins, o en-
contro foi muito produtivo e 
proveitoso para os dois lados, 
surgiram inúmeras ideias 
que serão formatadas para a 
próxima reunião.

O vice-presidente de Relações Externas do Instituto de Enge-
nharia, Amândio Martins, prestigiou a noite de de autógrafos da es-
critora paulista Cristiana Lembo pelo lançamento do livro “Olhares”.

Além de Martins, compareceram à Livraria da Vila, na unidade 
dos Jardins, no dia 24 de maio, Afif Domingues, vice-governador do 
Estado; Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo; Alda Marco Antô-
nio, vice-prefeita; e Cláudio Lembo, secretário de Assuntos Jurídicos 
do Município e avô da autora, entre outros.

O vice-presidente afirmou que “não poderia deixar de comparecer 
a esta noite especial de uma jovem e talentosa escritora, além do que 
Cristiana é filha de meu saudoso e extraordinário amigo dos tempos 
da faculdade de engenharia da Faap, Cláudio Lembo Filho. Estar 
aqui é, também, sem dúvidas, ter a oportunidade de homenageá-lo. 
‘Olhares’ é uma obra repleta de significados. Recomendo a leitura”.

Lançado “Olhares”, segundo 
livro de Cristiana Lembo

80º aniversário da Revolução 
Constitucionalista de 32

acontece acontece

Assuntos Internos do Instituto
Miriana Marques, vice-presidente de Assuntos Internos do Instituto de En-

genharia, participou de três eventos com o intuito de aproximar as entidades em 
questão à Casa.

Em 29 de maio, participou do Fórum Nacional de Engenharia Mecânica, re-
alizado pela Faculdade Anhanguera, no teatro Cacilda Becker. Nesse mesmo dia, 
juntamente com Aluizio Fagundes, presidente do Instituto, assistiu à palestra 
"As realizações da Engenharia do Exército Brasileiro" proferida pelo General de 
Exército Joaquim Maia Brandão Junior, chefe do Departamento de Engenharia 
e Construção, que aconteceu no Quartel-General do Ibirapuera.

No dia 3 de julho, ela foi uma das debatedoras no Ciclo de Palestras para 
Síndicos e Administradoras promovidos pelo Secovi.
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técnico técnico

Desafios do conteúdo nacional
foi o tema da segunda edição do seminário

Os Caminhos da Engenharia Brasileira
mesa de abertura con-
tou com a presença de 
Aluizio de Barros Fa-
gundes, presidente do 
Instituto de Engenharia, 

Maurício Lucena Do Val, diretor do 
departamento de Política, Comércio 
e Serviços, representando o secre-
tário executivo, Alexandre Teixeira, 
do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Mi-
guel Bucalem, secretário Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, repre-
sentando o prefeito de São Paulo, 

soa, diretor superintendente da Utc 
Engenharia, definiu o que é con- 
teúdo local: o valor agregado no país 
para a produção de um bem, sistema 
ou serviço, é uma ferramenta de po-
lítica industrial, é um meio de atingir 
a competitividade, tem como objeti-
vo contribuir para o aumento da sus-
tentabilidade da indústria nacional, e 
para geração de emprego.

Ele destacou que a competitivi-
dade brasileira é basicamente com-
prometida por: impostos e juros; 
desenvolvimento tecnológico menor 
que o necessário; necessidade de 
modernização dos processos indus-
triais; infraestrutura ruim e fatores 
conjunturais.

Entre os desafios citou: inten-
sificar a progressão tecnológica da 
indústria; combater os efeitos da 
"guerra cambial" e das incertezas 
do cenário internacional; promover 
a internacionalização de empresas 
brasileiras e a atração de investi-
mentos estrangeiros em segmentos 
específicos, incentivando a trans-
ferência de tecnologia; enfrentar o 
acirramento da concorrência inter-
nacional nos mercados doméstico e 
externo; equalizar as condições tri-
butárias e técnicas dos fornecedores 
nacionais em relação aos interna-
cionais; acelerar o investimento em 
infraestrutura física; e impulsionar 
a qualificação profissional de nível 
técnico e superior.

"Sem a indústria não tem enge-
nharia". Com esta frase Mário Ber-
nardini, diretor do departamento de 
Competitividade da Abimaq deu 
início à palestra sobre a desindus-
trialização no Brasil e os desafios 
para a recuperação da competitivi-
dade da indústria brasileira. 

Para ele o problema-chave da 
competitividade brasileira chama-se 
câmbio. "O que mudou a partir de 
2004 que afetou fortemente a com-
petitividade da indústria de trans-

da de modo a torná-la contínua, con-
sistente e confiável; a atuação institu-
cional das associações e entidades de 
classe para unificar esforços; o incen-
tivo à formação de consórcio/fusão 
de empresas e melhoria na qualifica-
ção profissional, entre outras.

No ponto da engenharia de pro-
jetos no conteúdo nacional ele citou, 
entre outros: promover a absorção, a 
retenção e o domínio da tecnologia, 
em especial atenção ao desenvolvi-
mento da engenharia básica nacio-
nal, viabilizar a formação de elos de 
geração e disseminação tecnológica.

Marcelo Massarani, professor 
doutor da Poli/USP ressaltou que 
há várias definições para inovação, 
mas a que ele mais gosta é de Gen-
rich Saulovich Altshuller, que pes-
quisou milhares de patentes com o 
objetivo de sistematizar o processo 
de solução de problemas. Sua defi-
nição era – Inovação é a solução de 
uma contradição. 

Massarani destacou que dentro 
das empresas há as equipes dedi-
cadas (pessoas que chegaram para 
a inovação) e as equipes compar-
tilhadas (veteranos) o que causa a 
briga de poder. Segundo o professor, 
o ideal seria não criar uma cultura 
distinta dentro da empresa para não 
atrapalhar na hora de entrar em um 
novo mercado.

Quando falou em como medir o 
resultado de um processo de inova-
ção, ele destacou que a dificuldade é 
que não se tem referência. Sobre as 
dificuldades de um processo de ino-
vação, Massarani citou: o alto custo 
"o ideal seria fazer internamente, mas 
muitas vezes não é possível; faltam 
centros de pesquisas em interação 
com universidades e pessoas no Bra-
sil preparadas para inovação. Deve-se 
investir em pessoas." 

O segundo painel teve como 
tema central – "Competitividade da 
Engenharia Nacional”. Ricardo Pes-

O Instituto de Engenharia 
realizou, no dia sete de 
maio, o seminário Os 

Caminhos da Engenharia 
Brasileira – Desafios do 
Conteúdo Nacional. O 

evento que aconteceu na 
sede do Instituto está na 

sua segunda edição

Gilberto Kassab, Orlando Almeida, 
secretário Municipal da Secretaria 
de Controle Urbano de São Paulo, 
Mário Mandolfo, superintendente de 
Exploração de Infraestrutura da Antt, 
Sérgio Watanabe, presidente do Sin-
duscon-SP, e Clóvis Salione Júnior, 
presidente da Abefi – Associação 
Brasileira de Empresas de Engenha-
ria, Fundações e Geotecnia.

O presidente do Instituto de En-
genharia, Aluizio Fagundes, expli-
cou o motivo do tema desta segunda 
edição do seminário ressaltando que 

o assunto está na pauta governamen-
tal e na pauta das grandes discussões 
da economia brasileira. "A intenção 
é convergir a algum ponto e tentar 
entender toda esta fenomenologia 
que está em franca efervescência que 
é a globalização, que não se resume a 
relações entre países, mas sim é um 
fenômeno econômico no qual hou-
ve a migração de capital das mãos 
do Estado para a iniciativa privada. 
Compete a nós, que somos da socie-
dade civil, discutirmos estes grandes 
assuntos e ver o que realmente é a 
vocação e o que interessa para a en-
genharia brasileira”, disse.

Já Maurício Lucena Do Val, di-
retor do departamento de Política, 
Comércio e Serviços, falou sobre 
o Plano Brasil destacando que não 
é apenas uma nova política e, sim, 
uma integração de diversas políticas 
do Governo Federal vinculadas ao 
processo produtivo. "Não é apenas 
o Ministério do Desenvolvimen-
to que participa, mas todos aqueles 
que possam oferecer apoio ostensivo 
para o aumento da competitividade 
e inovação da engenharia brasileira."

Painéis
O primeiro painel teve como 

tema "A Política do Conteúdo Na-
cional." Marcio Cancellara, diretor 
vice-presidente da Abemi –Asso-
ciação Brasileira de Engenharia In-
dustrial– começou sua explanação 
destacando os gargalos e desafios 
da engenharia, frisando entre outros 
pontos que a engenharia de projetos e 
consultoria tem se mostrado descon-
tinuada e inconsistente, que parte das 
empresas tem fraca infraestrutura de 
capital, o que faz com que não consi-
ga concorrer; ponderação despropor-
cional da atividade de consultoria e 
qualificação profissional deficiente e 
insuficiente.

Como propostas citou a criação 
de mecanismos indutores de deman-
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formação? O Custo Brasil já existia 
antes de 2004 e era da mesma ordem 
de grandeza; os principais custos 
aumentaram no período aproxima-
damente 14 p.p. da RL; houve uma 
forte apreciação cambial (+60% em 
relação ao dólar); os preços indus-
triais em leve declínio no mercado 
internacional e praticamente está-
veis no mercado interno (IPP+10,86 
‐ Transformação e + 2,18 ‐ Má-
quinas e equipes. dez/09‐dez/11), 
os custos cresceram fortemente no 
período, quando medidos em dólar”, 
concluiu.

O terceiro painel foi sobre a 
“Engenharia Nacional nos Gran-
des Projetos Logísticos”.  José Vitor 
Mamede, conselheiro da Abralog 
-Associação Brasileira de Logística-, 
apresentou gráficos do World Econo-
mic Forum falando sobre o ranking 
de competitividade global em 2010-
2011. De acordo com os dados o 
Brasil está em 58° lugar. No mesmo 
estudo, no ranking de infraestrutu-
ra, o país passou para 62°, uma po-
sição que não é confortável segundo 
o palestrante. No processo de qua-
lidade dessa infraestrutura o Brasil 
está em uma situação ainda pior, 84° 
lugar. Entrando especificamente na 
infraestrutura de transportes, nas 
rodovias somos os 105, ferroviária 
87, portuária 123 – continuamos 
importando e exportando 1,2 do 
comércio internacional um número 
muito abaixo das condições do País 
–, aeroportuária 93.

"Com isso, podemos avaliar que 
a nossa situação em todos os cená-
rios é muito delicada. Eu inventei os 
cinco Ds: é o desequilíbrio da nossa 
matriz de transportes, deterioração 
da infraestrutura, deficiência na re-
gulação do setor, demora no pro-
cesso de licenciamento ambiental e 
deficiência nos investimentos. Esses 
cinco Ds refletem todo o cenário 
que temos hoje de infraestrutura 

de transporte e a baixa eficiência do 
transporte de carga", relatou.

Dario Rais Lopes, diretor de 
desenvolvimento de novos negó-
cios da EcoRodovias, falou sobre as 
plataformas logísticas no Brasil: o 
caso dos ecopátios. "O grupo Eco-
Rodovias começa fazendo gestão de 
infraestrutura rodoviária. São três 
concessões rodoviárias: o Sistema 
Anchieta Imigrantes, em 1998, teve 
uma das obras mais emblemáticas 
que é a nova descida da Imigran-
tes. Considerando a nova descida da 
Imigrantes com o desafogo da An-
chieta temos a oportunidade de me-
lhorar significativamente o acesso ao 
Porto de Santos. Até 1990, 90% de 
toda a carga era transportada pelo 
sistema rodoviário. Hoje, melhora-
ram as ferrovias, mas ainda não é o 
suficiente. Em termos práticos a boa 
infraestrutura rodoviária só fez com 
que os caminhões chegassem mais 
cedo aos congestionamentos", afir-
mou Dario Lopes.

Ele também explicou que isso 
acontece por causa de um proble-
ma do principal porto do Brasil, o 
Porto de Santos que não dispõe de 
retro áreas. É um porto extrema-
mente integrado à cidade de modo 
que todo o seu acesso é feito pelo 
tecido urbano. "Isso fez com que 
o grupo EcoRodovias ao longo de 
sua gestão rodoviária percebesse a 
necessidade de ter estacionamentos 
e pátios reguladores para estacio-
namentos no porto. Com isso, co-
meçou o projeto da criação de um 
pátio regulador, um estacionamen-
to, e é ali que acontece a triagem 
de mercadorias, são conferidas as 
mercadorias e todo o pátio regula-
dor tem interligação com o Centro 
de Controle Operacional e Logís-
tica da Codesp para que o processo 
de liberação e carga e descarga se-
jam rápidos".

O quarto painel foi sobre a "Ino-

vação e Formação de Engenheiros – 
O Papel da Academia", o palestrante 
Eloi Fernández y Fernández, diretor 
geral da Onip – Organização Nacio-
nal da Indústria do Petróleo- falou 
sobre os desafios e oportunidades 
na perspectiva de demandas de en-
genheiros na cadeia da indústria de 
óleo e gás no Brasil. 

Ele explanou sobre o  programa 
"Ciência sem Fronteiras" que ofe-
receu 75 mil bolsas em quatro anos 
para estudantes brasileiros de pós-
-graduação fora do Brasil. Pesquisa-
dores estrangeiros no país receberam 
26 mil bolsas no setor privado, sen-
do cinco mil bolsas Petrobras, 2.750 
pós-graduações e 2.250 graduações.

José Roberto de Almeida Ama-
zonas, professor do departamento 
de engenharia de Telecomunicações 
e Controle da Poli/USP, falou sobre 
“A Internet das Coisas”.

"Os objetos precisam ser iden-
tificados, isso já acontece nos su-
permercados por meio do código 
de barras de cada produto, porém, 
precisamos melhorar essa identifi-
cação e temos que ter um interro-
gador para que seja possível ler essa 
informação de forma automática. 
Com isso, podemos agregar mais 
dados a respeito do objeto, poden-
do ter capacidade de processamen-
to, de leitura e escrita", explicou o 
professor.

De acordo com Amazonas, para 
que isso seja possível é preciso ter 
uma identificação automática. Po-
dem ser gerados códigos que serão 
lidos em outros objetos, para isso 
podem ser utilizadas a computa-
ção em nuvem que ainda apresenta 
muitos problemas como a seguran-
ça e a escalabilidade; a virtualização 
de rede que demanda de recursos 
diferentes da rede tradicional; web 
semântica que permitirá uma busca 
melhor do que a feita hoje, que busca 
apenas palavra-chave. IE

técnico cursos

Inscrições e programação completa dos cursos do Instituto, acesse: www.iengenharia.org.br
Informações: Fabiana de Almeida ou Claudionor Silva
Tel. 11-3466-9241/9250 ou cursos@iengenharia.org.br

Avaliação de Imóveis Urbanos
1 a 15 de agosto – das 19h às 23h

Capacitar o aluno a avaliar imóveis urbanos, avaliação de ter-
renos; construções; imóveis; aluguéis; glebas urbanizáveis; ava-
liações econômicas; interferência estatística; desenvolvimento 
de um processo judicial; laudo judicial; exemplo de parecer 
técnico concordante e de parecer técnico divergente. 
Instrutor: José Fiker, engenheiro civil, advogado e ad-
ministrador de empresas. Doutor em Semiótica Lin-
guística Geral –com ênfase em laudos periciais– pela 
USP.  É coordenador da Divisão de Avaliações e Pe-
rícias do Instituto de Engenharia, assessor Jurídico 
da Diretoria do Ibape Nacional. É diretor presiden-
te da Embraval – Empresa Brasileira de Avaliações 
S/C Ltda. Recentemente, lançou pela Editora Leud 
o livro Perícias e Avaliações – Fundamentos Práticos. 
Colaborou e participou de comissões técnicas em inú-
meros congressos de avaliações e perícias. Atualmen-
te, coordena e ministra três cursos de pós-graduação 
promovidos pelo Inbec em convênio com a Unip.  
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 640,00
Não associados – R$ 860,00

Inspeção Predial total na engenharia 
diagnóstica
2 e 3 de agosto – das 18h às 22h

Ministrar os ensinamentos teóricos e práticos aos interessa-
dos em atuar profissionalmente como Inspetores Prediais e 
àqueles envolvidos com a Manutenção Predial. Serão abor-
dados o histórico da inspeção predial no Brasil; conceitos;  
definições e metodologia da inspeção predial conforme a 
doutrina  - Inspeção Predial Total, com detalhamento da 
metodologia e tópicos a serem abordados no laudo; análi-
se de riscos, ordem de prioridades; apresentação de modelo 
de Laudo de Inspeção Predial Total; conceitos e aspectos 
práticos da manutenção predial segundo a NBR-5674, da 
ABNT; apresentação e comentário sobre a Norma de Inspe-
ção do Ibape e apresentação de cases e aspectos práticos de 
Inspeção Predial Total, ilustrados com fotografias. 
Instrutores: Marco Antonio Gullo, engenheiro civil, pós-
-graduado em perícias de engenharia e avaliações e em ad-
ministração de empresas. Diplomado em diversos cursos 
de extensão em patologias construtivas. Carreira formada 
em empresas de expressão no cenário imobiliário, atuan-
do diretamente na construção e fiscalização de edificações 
prediais, assim como na condução de departamento de 
manutenção predial. Assistente técnico nos Fóruns das 
Comarcas da Capital e Grande São Paulo. 

Miriana Marques, engenheira civil formada pela Faap; 
vice-presidente de Assuntos Internos do Instituto de 
Engenharia – gestão 2011/2012, coordenadora do Gru-
po Organizacional do Comitê da Prática e da Ética. No 
Instituto também exerceu os seguintes cargos: diretora 
secretária; vice-coordenadora da divisão técnica de ge-
renciamento de empreendimentos; secretária da divisão 
técnica de avaliações e perícias, desde 2005; membro da 
Câmara de Mediação e Arbitragem; membro do con-
selho deliberativo; membro vitalício do conselho con-
sultivo; atua na área de avaliações e perícias há mais de 
20 anos nos seus diversos segmentos; com ênfase em 
vistorias cautelares, engenharia diagnóstica e inspeção 
predial; é assistente técnico do Metrô e da Dersa. No 
Instituto de Engenharia, recebeu três  prêmios:  melhor 
Trabalho do Ano analisando temas ligados ao exercício 
da profissão, 2008, Vistorias Cautelares, 2009, Imóveis 
Tombados – Calçadas, 2010.
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 360,00
Não associados – R$ 450,00

Contabilidade para não-
especialistas (Customizado com 
as leis 11.638/07 e 11.941/09 e 
principais Pronunciamentos do 
CPC – Normas Internacionais de 
Contabilidade)
2 a 15 de agosto – das 18h30 às 22h30

Apresentar os conceitos fundamentais da Contabilidade 
Financeira; proporcionar técnicas para elaboração dos 
demonstrativos patrimoniais e de resultados; apresentar 
as modificações impostas pelas leis 11.638/07, 11.941/09 
e os principais pronunciamentos do Cpc. Destacar o re-
gime de caixa  x competência;  analisar relatórios eco-
nômicos x financeiros;  demonstrar a forma de cálculos 
e interpretação dos principais índices financeiros; apre-
sentar os conceitos e a prática da contabilidade gerencial. 
Apresentar a integração dos sistemas de informações 
operacionais e financeiros por meio do Erp.
Instrutor: João Fernando Scarpin, formado em Ciências 
Contábeis pela Universidade Mackenzie e pós-graduado 
em Controladoria e Finanças pela Fecap- Fundação Es-
cola de Comércio Álvares Penteado. Com experiência 
profissional na Price Waterhouse e na Trevisan Auditores 
e Consultores. Perito judicial no âmbito da Justiça Federal; 
e sócio da Stca Consultoria e Auditoria.
Associados ao Instituto de Engenharia – R$ 630,00
Não associados – R$ 840,00
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É fácil jogar xadrez – 
lições básicas
Mário Serpa
Edição do Autor – 2010

O valor do imobiliário
Miguel Dias Costa
Edições Almedina
– 2012

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

Pesquisa operacional 
e análise de 
investimentos 
Sebastião Vieira do 
Nascimento
Editora Ciência 
Moderna – 2012

O livro é baseado nos fundamentos da termodi-
nâmica e cinética, apresentando uma visão integrada 
do processo de planejamento e gestão de operações do 
refino, e foca os aspectos econômicos e operacionais 
necessários para aumentar o desempenho e o lucro 
das refinarias. Os principais temas apresentados são: 
matérias-primas e produtos, propriedades termofísicas 
de frações de petróleo e óleos crus, destilação, reforma 
catalítica, isomerização, craqueamento e coqueamen-
tos térmicos, hidroconversão, craqueamento catalítico, 
produção de hidrogênio, processamento de gás ácido, 
remoção de mercaptans, além dos aspectos econômicos 
e ambientais em refinarias. 

A publicação é o resultado de dez anos de traba-
lho do autor e responde algumas perguntas como: o 
que é um bem imobiliário? Qual o seu mercado e que 
produtos oferece? Como e o que faz variar o valor do 
imobiliário? O que leva ao sucesso comercial de um 
bem imobiliário? Qual a importância do imobiliário 
na economia dos países? Encontre nesta obra a expli-
cação da teoria sobre avaliação imobiliária, os méto-
dos existentes, bem como um caso prático por cada 
método. Acompanhe o passado, o presente e o futuro 
dessa ciência, mostrando a análise de casos concretos 
nacionais e estrangeiros, como de Dubai, Londres e 
das Pirâmides de Gizé. 

O jogo de xadrez, visualmente, é um teatro de 64 casas, 
escuras e claras, em que estão representados reis, rainhas, 
bispos, cavalos, torres e peões, lembrando uma batalha da 
idade média. Arte, ciência, esporte ou simplesmente um 
jogo? Impossível definí-lo. Há milênios, desde que surgiu 
na Índia, tenta-se decifrá-lo, achar uma explicação para 
essa atração mágica que exerce sobre seus adeptos. Como 
arte, exige imaginação e criatividade; como ciência, análi-
se e disciplina; e como esporte requer, ao contrário do que 
geralmente se pensa, muito preparo físico para suportar as 
tensões e emoções múltiplas de uma partida.

livros

Além dos tópicos tradicionais tratados nos textos 
de Pesquisa Operacional, tais como planejamento da 
produção dos setores industriais e de serviços, proble-
mas de transporte e de designação, o leitor encontrará 
temas sobre problemas de corte com desperdício mí-
nimo, programação inteira versus análise de sensibi-
lidade, problema de mistura ou dosagem e aplicação 
da programação linear em planejamento econômico. 
Em Análise de Investimentos, a obra apresenta uma 
seleção de problemas que ocorrem com frequência em 
vários setores da economia.
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de petróleo
Mohammed A. Fahim, 
Taher A. Al-Sahhaf e 
Amal S.Elkilani
Elsevier – 2012

Você pode se filiar também pelo site  www.iengenharia.org.br.

ESTUDANTE                                                ANUAL

Capital e Grande São Paulo          R$ 30,85

Outros Municípios                          R$ 15,45

RECÉM-FORMADO                MENSALIDADE TRIMESTRE ANUAL– Pagto antecipado

Até 01 ano de formado
- Capital e Grande SP 
- Outro Município                      

R$ 22,50 
R$ 11,25

R$ 67,50 
R$ 33,75

R$ 225,00 
R$ 112,50

Até 02 anos de formado
- Capital e Grande SP 
- Outro Município 

R$ 30,00 
R$ 15,00

R$ 90,00 
R$ 45,00

R$ 300,00 
R$ 150,00

Até 03 anos de formado
- Capital e Grande SP 
- Outro Município 

 
R$ 36,00 
R$ 18,00

 
R$ 108,00 
R$   54,00

 
R$ 360,00 
R$ 180,00

TITULAR                        MENSALIDADE  TRIMESTRE ANUAL – Pagto antecipado

Capital e Grande São Paulo                                                         
R$ 90,00 

Primeiros seis meses R$ 60,00
R$ 270,00 

Primeiros seis meses R$ 180,00
R$ 900,00

Outros Municípios                                                               R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 450,00

CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 
As contribuições são através de boleto e de 03 formas distintas: Trimestral ou Mensal ou Anual

CATEGORIA                   MENSALIDADE TRIMESTRE ANUAL – Pagto antecipado

COLETIVO I 
Até 30 funcionários  
02 representantes                                   

R$ 180,00 R$ 540,00 R$ 1.800,10

COLETIVO II    
De 31 a 100 funcionários 
04 representantes                        

 R$ 360,00 R$ 1.080,07  R$ 3.600,20

COLETIVO III   
Acima de 100 funcionários 
08 representantes                      

R$ 720,00 R$ 2.160,13 R$ 7.200,40

Nome:                                                

Formação: Instituição:

Ano de Conclusão: Registro CREA:

Endereço residencial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Fax: E-mail:

Endereço comercial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Fax: E-mail:

Correspondência.: Endereço residencial  n Endereço comercial   n

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

Local: Data:          /           / Assinatura:




