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Editorial

Eduardo Lafraia é 
presidente do Instituto 

de Engenharia

Estamos chegando ao fim de nos-
sa gestão à frente do Instituto de 
Engenharia.
Apesar de nossa longa convivên-
cia e participação anterior de 
cerca de 25 anos, não posso ne-
gar que a eleição de 2003 na qual 
me tornei presidente, trouxe-me 
muitas emoções e esperanças. 
Formulados os planos e formada 
a equipe, imediatamente come-
çamos a trabalhar. Nossos diag-
nósticos apontavam para a difícil 
situação em que o IE se encontra-
va. Não patrimonialmente pois, 
com a sede e o amplo terreno, 
o precatório e o Acampamento, 
esta situação é estável, apesar dos 
inúmeros e infindáveis problemas 
a eles relacionados. Para estes 
não há soluções em curto prazo, 
envolvendo itens que requerem  
muita atenção, muito trabalho 
e paciência. Quando falo de di-
fícil situação, estou tratando da 
razão maior de existência do IE, 
da perda de objetivos, do quadro 
associativo que não se renova, 
das dificuldades de comunicação 
entre Instituto e associados e de 
outros problemas decorrentes 
da transformação que o mundo 
vem experimentando. Com os 
colegas diretores e reforçando o 
espírito de equipe, passamos a 
enfrentar decididamente esses 

desafios. Além das tarefas normais 
de administração,finanças, relações 
técnicas e institucionais e de apoio 
ao Acampamento, prestigiamos 
o planejamento de longo prazo e 
criamos os Centros de Resultados. 
Identificamos algumas áreas de tra-
balho com as quais poderíamos ter 
produtos que ajudassem o Instituto 
a achar os caminhos de um futuro 
consistente. Multiplicaram-se os 
Cursos, foi ativada a Câmara de Me-
diação e Arbitragem, promoveram-
se muitos Eventos, vários de signi-
ficativa repercussão. E houve forte 
incentivo às atividades dos  centros 
de resultados. Passamos a estabele-
cer contactos sistemáticos com au-
toridades municipais, estaduais e 
federais, como forma de retomar a 
presença do IE na vida pública pau-
lista e brasileira, participando dos 
debates dos temas atuais e ligados 
à engenharia. Abordamos os prin-
cipais problemas nacionais.
Atualizamo-nos. Buscamos o en-
trosamento maior com outras enti-
dades do universo da engenharia. 
Para valorizar as ações, realizamos 
eventos técnicos de alto nível sobre 
temas relevantes, como Rodoanel, 
Porto de Santos, Recursos Hídricos, 
Gás Natural, Comunicações e Meio 
Ambiente e outros, cujos relatórios 
de conclusões e recomendações 
são marcos para condução destes 

assuntos. E com eles interagimos 
com as várias esferas do poder 
público.
Certamente por conta disso, o IE 
passou a ser chamado de novo 
para opinar sobre projetos ou pro-
blemas importantes e que envol-
vem assuntos técnicos e políticas 
públicas. Assim, hoje somos bem 
pautados pela imprensa. Atentos 
ao papel crescente da comunica-
ção criamos o Jornal do IE, pres-
tigiamos a revista Engenharia, e 
dedicamos grandes esforços à in-
clusão da entidade na Era Digital, 
porque a esta altura, parece-nos 
que o novo formato do Instituto 
passa pela internet, que lhe possi-
bilita interagir globalmente e em 
tempo real com os mais variados 
públicos.  
Sabemos a direção a seguir. Cabe 
agora o desdobramento das 
ações.
Caros associados, caros amigos. 
Estas são algumas reflexões so-
bre o que aqui fizemos. E o muito 
mais que precisa ser feito. Ao final 
de duas gestões temos a sensação 
de que, apesar das dificuldades, o 
futuro do IE é brilhante. É preciso 
pensar com modernidade e en-
tender bem os novos tempos.
Confiamos plenamente no Insti-
tuto de Engenharia, nos seus as-
sociados e nas equipes que irão 
dirigi-lo.
A vocês todos caros amigos, com a 
certeza da missão cumprida, dei-
xo um grande abraço e meu mui-
to obrigado.

Caros associados, caros amigos. 
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Opinião

No dia 2 de fevereiro, o IPCC - Painel Intergoverna-
mental de Mudanças Climáticas, da ONU, lançou 

um relatório sobre o aquecimento global e as mu-
danças climáticas. O estudo prevê que, até 2100, as 
temperaturas subirão de 1,8°C a 4°C e que os ocea-
nos aumentarão de volume entre 18 cm e 58 cm.
A queima de combustíveis fósseis como carvão e pe-
tróleo e seus derivados para gerar energia, além do 

desmatamento em larga escala, resultam no índice ele-
vado de concentração de gases responsáveis pelo efeito 
estufa.
Em função da elevação de temperatura, fenômenos 
como tempestades, secas e furacões serão mais freqüen-
tes e intensos. O que fazer para desacelerar o aqueci-
mento global? Quais os papéis que as autoridades, os 
empresários e a sociedade precisam desempenhar?

Estudos sobre mudanças 
climáticas e efeitos 

sobre a biodiversidade
 
  Ministério do Meio Ambiente*
 

O Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) apresentou no dia 27 

de  fevereiro  último  os  resultados 
de  oito  projetos  preliminares  de 
pesquisa sobre Mudanças Climáti-
cas e seus Efeitos sobre a Biodiver-
sidade  Brasileira.  No  conjunto,  os 
estudos analisaram o perfil evolu-
tivo do clima no País e desenharam 
possíveis  cenários  do  clima  nos 
próximos  100  anos  (de  2010  a 
2100). Os pesquisadores avaliaram 
ainda os efeitos da elevação do ní-
vel  do  mar  na  costa  brasileira  e 
identificaram  indicadores  para 
aferir  com  maior  sensibilidade  as 
mudanças climáticas.
A série de estudos, encomendada 
em 2004, muito antes da divulga-
ção  do  relatório  do  International 
Panel  on  Climate  Change  (IPCC), 
em fevereiro deste ano, em Paris, 
faz parte da estratégia do Ministé-
rio de se antecipar aos problemas. 
Com base nelas, o governo poderá 
dar  continuidade  à  estruturação 
de  políticas  públicas  adequadas 
(além  das  que  estão  em  curso, 
como a utilização de combustíveis 
renováveis)  para  enfrentar  o  pro-
blema  do  aquecimento  global  e 
seus múltiplos efeitos sobre a bio-
diversidade, a saúde, a agricultura 
e a economia.

Planejamento –  O  conjunto  das 
pesquisas  sobre Mudanças Climáti-
cas e seus Efeitos sobre a Biodiversi-
dade  Brasileira  integra,  até  o  pre-
sente  momento,  um  elenco  de 
outras  providências  do  MMA  para 
preparar o governo a lidar com o fe-
nômeno das mudanças climáticas a 
partir  de  uma  cultura  contínua  e 
permanente  de  prospecção  do  co-
nhecimento  qualificado,  ancorado 
na excelência do trabalho da comu-
nidade  científica.  As  pesquisas  fo-
ram  combinadas  à  elaboração  dos 
Mapas de Cobertura Vegetal Nativa 
do Brasil e dos Mapas de Áreas Prio-
ritárias para Conservação e Uso Sus-
tentável da Biodiversidade, já reali-
zados. Com isso, tornou-se possível 
começar a analisar o cenário, fazer 
projeções e balizar as futuras inter-
venções do poder público.  Mas não 
adiantará  o  Brasil  aprofundar  as 
ações  que  já  desenvolve  buscando 
mitigar  os  efeitos  da  mudança  do 
clima  se  os  países  desenvolvidos, 
responsáveis por 80% das emissões 
de CO2, não fizerem o mesmo.
Financiamento - As oito pesquisas 
sobre  Mudanças  Climáticas  e  seus 
Efeitos sobre a Biodiversidade Brasi-
leira  tiveram como principal finan-
ciador o Projeto de Conservação e 
Utilização Sustentável da Diversida-
de  Biológica  Brasileira  (Probio/
MMA), e foram elaboradas por mais 
de  uma  dezena  de  instituições  de 
pesquisa  brasileiras  de  excelência. 
Os  outros  financiadores  foram  o 
Conselho  Nacional  de  Desenvolvi-
mento  Científico  e  Tecnológico 

(CNPq/Ministério da Ciência e Tec-
nologia); a Fundação de Amparo à 
Pesquisa  do  Estado  de  São  Paulo 
(Fapesp); o Fundo para o Meio Am-
biente Global (GEF); o Banco Mun-
dial  (Bird)  por  meio  do  Projeto 
Using  Regional  Climate  Change 
Scenarios for Studies on Vulnerabi-
lity  and  Adaptation  in  Brazil  and 
South America, apoiado pelo Glo-
bal  Opportunity  Fund  (GOF),  do 
Reino Unido - e o Instituto Intera-
mericano de Mudanças Globais.
Precaução - As conclusões devem 
ser  vistas  como  indicadores,  não 
como  fatos  consumados.  Por  vá-
rios  motivos.  O  primeiro  deles  é 
que as pesquisas são os primeiros 
de um processo que o MMA pre-
tende  tornar  contínuo  e  perma-
nente. Tanto mais segura será uma 
análise quanto mais estudos forem 
feitos ao longo do tempo. Em se-
gundo lugar, as metodologias uti-
lizadas nas pesquisas (nas atuais e 
nas do futuro) apresentam alguns 
resultados divergentes - logo, não 
permitem  100%  de  certeza.  Ou-
tras  variáveis  devem  ser  levadas 
em conta, como a possibilidade de 
os  países  adotarem  políticas  am-
bientais mais saudáveis que hoje; é 
necessário considerar ainda a ocor-
rência radical de fenômenos natu-
rais (sem ação do homem) capazes 
de anular as previsões atuais.
 

* Resultados de oito projetos 
preliminares de pesquisa sobre 

Mudanças Climáticas e seus efeitos 
sobre a biodiversidade brasileira.



Opinião

Política Nacional
 

Greenpeace*
 

Além de reduzir as  suas emis-
sões, principalmente, impedin-

do a destruição da Amazônia e in-
vestindo em eficiência energética e 
em fontes modernas e limpas de 
energia, o Brasil precisa agir de for-
ma mais objetiva, pois os efeitos 
das mudanças climáticas já estão 
no quintal da nossa casa. Em 2004, 
o Grupo de Trabalho do clima do 
Fórum Brasileiro de ONGs e Movi-
mentos Sociais para o Meio Am-
biente e o Desenvolvimento 
(FBOMS) expressou ao governo a 
necessidade de o Brasil ter uma Po-
lítica Nacional de Mudanças Climá-
ticas, que deve integrar ações que 
hoje vêm sendo implementadas 
por instituições de pesquisa, uni-
versidades e sociedade civil.
O assunto não pode virar priorida-
de apenas durante os desastres. É 
preciso que o governo federal co-
ordene a elaboração de um Mapa 
de Vulnerabilidade e Riscos às 
Mudanças Climáticas, além de um 
Plano Nacional de Adaptação e um 
Plano Nacional de Mitigação, como 
parte do compromisso assumido 
pelo país como signatário da Con-
venção Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas.
Práticas agrícolas sustentáveis de-
vem ser disseminadas entre os 
agricultores que já estão sofren-
do as anomalias climáticas. Novos 
estudos precisam ser feitos para 

possíveis adaptações no atual zo-
neamento agrícola. A expansão da 
agricultura deve ocorrer através da 
recuperação de áreas já desmatadas 
e não sobre os biomas ameaçados. 
Em relação a eles, são necessárias 
a ampliação e implementação da 
rede de unidades de conservação, 
levando-se em conta o impacto das 
mudanças climáticas na rica biodi-
versidade brasileira. No semi-árido, 
as ações do Plano Nacional de Com-
bate à Desertificação devem ser 
implementadas e integradas à Po-
lítica Nacional de Mudanças Climá-
ticas. As cidades precisam de mais 
investimento em infra-estrutura de 
saneamento ambiental e nas áreas 
de risco, onde a população vive de 
forma precária. O sistema de saúde 
precisa levar em conta a tendência 
de aumento de doenças infecciosas, 
assim como a redistribuição geográ-
fica de doenças como a malária e a 
dengue, e o possível aumento de 
casos de desnutrição provocado por 
estiagens prolongadas.
Produzir informações sobre as cau-
sas e as conseqüências do aqueci-
mento global e divulgá-las por meio 
de formadores de opinião, ações 
de educação ambiental e meios de 
comunicação é outro ponto cha-
ve para o estabelecimento de uma 
consciência em relação à gravidade 
do problema.

*Este é o posicionamento oficial do 
Greenpeace sobre o relatório do 

IPCC - Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas da ONU.

 
 

Apocalipse ainda não!

Paulo Ferreira*
 

O aquecimento  global  submete-
rá grande parte da população 

à situação catastrófica de desertifi-
cação de florestas, desaparecimen-
to de rios, cidades e ilhas paradisía-
cas inundadas.
O relatório Stern-The Economics of 
climate change -, aborda as conse-
qüências  econômicas  e  sociais  que 
tal catástrofe provocará: “os custos 
e riscos totais das mudanças climáti-
cas serão equivalentes às perdas de 
pelo  menos  5%  do  PIB  global  por 
ano”. E, ao mesmo tempo nos ofe-
rece um alento para vencermos es-
tes  trágicos  prognósticos,  investin-
do anualmente 1% do PIB global na 
redução das emissões dos gases do 
efeito estufa.
Os ativos ambientais disponíveis no 
planeta têm sido usados numa esca-
la vertiginosa; em 1900 o PIB global 
era de cerca de US$ 2 trilhões, em 
1950   era  da  ordem  de  US$  5  tri-
lhões,  e  2001   saltou  para  US$  37 
trilhões.  Esse espantoso  crescimen-
to das riquezas  gerou para uns bem 
estar,  aumento  da  expectativa  de 
vida,  comunicações,  desenvolvi-
mento  tecnológico,  mas  para  ou-
tros,  uma  enorme  disparidade  na 
distribuição  de  renda  e  deteriora-
ção de ativos ambientais. O  Índice 
de  Desenvolvimento  Humano  que 
leva em conta a renda, a educação 
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e a saúde, entre outros parâmetros 
indica que dos 177 paises, 63 alcan-
çaram o nível dos IDH elevados, os 
restantes  114  estão  classificados 
como médio e baixo – o Brasil está 
em 69º lugar!
Há pois uma enorme assimetria na 
distribuição de riqueza, mas em re-
lação  ao  aquecimento  global,  so-
mos todos iguais ainda que em pro-
porções  diferenciadas  como 
estabelece o Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (MDL).
Quando  se analisam   custos  neces-
sários para se estancar às conseqü-
ências do aquecimento global é im-
perativo  definir  que  êles  não 
deverão  ser  suportados  pelos  mais 
pobres.  É necessário agir, imediata-
mente  se  quisermos  garantir  a  so-
brevivência da espécie humana pois 
os custos da inação serão maiores e 
as conseqüências piores.
O roteiro da ação já está traçado e 
assentado na satisfação das neces-
sidades  fundamentais  da  vida  hu-
mana civilizada: água potável, ali-
mentação, habitação e segurança, 
consubstanciado  no  programa  da 
ONU conhecido como as metas do 
milênio:  erradicar  a  pobreza,  uni-
versalizar o ensino primário, igual-
dade de gênero, prover a sustenta-
bilidade  ambiental  reduzindo  em 
50% os que não tem acesso à água 
potável,  reduzir  os  100  Milhões 
que  moram  em  subhabitações  no 
mundo.
O Brasil ocupa uma posição privile-

giada em relação ao meio ambien-
te: florestas, água, território, matriz 
energética favorável, mas tem uma 
deplorável dívida social: queimadas 
na Amazônia, falta de acesso ao sa-
neamento básico, à educação, fave-
las em profusão.
A vantagem competitiva da matriz 
energética deve ser estimulada ana-
lisando-se  a  sustentabilidade  das 
hidroelétricas, a cogeração das usi-
nas de etanol, e até mesmo das usi-
nas  térmicas  nucleares,  e  as  ainda 
distantes energias solar e eólica.
São Paulo tem um setor produtivo 
de  liderança  responsável  e  deve 
tomar  à  frente  do  processo  com 
propostas  concretas:  ordenar  o 
uso  e  ocupação  do  solo  urbano, 
tratar todo o esgoto gerado, criar 
um sistema de incentivo ao plantio 
de madeira de lei próxima aos cen-
tros  consumidores  o  que  diminui-
ria  em  muito  a  pressão  sobre  as 
madeiras  da  Amazônia;  aglutinar 
os pequenos proprietários agríco-
las para o plantio de matas ciliares 
- reduziria a erosão, e poderia en-
trar no mercado de carbono crian-
do renda extra aos produtores, as 
escolas poderiam fazer as mudas e 
receberiam  educação  ambiental 
aplicada; eliminar a queima da pa-
lha de cana cujo prazo foi absurda-
mente  prorrogado  para  2031  na 
gestão anterior.
Mais uma  razão para  tal modifica-
ção, é que o problema das mudan-
ças  climáticas  já  provoca  efeitos 

mensuráveis em algumas regiões 
como, por exemplo, na RMSP en-
tre  1929  e  2006  a  temperatura 
média  sofreu  um  acréscimo  de 
2,6°C e na Região de Ribeirão Pre-
to de 2,2°C; enquanto num caso 
está associado à aglomeração ur-
bana  com  uso  desordenado  do 
solo,  o  lançamento  dos  esgotos 
nos rios, e os imensos aterros sani-
tários, no outro é evidente a  in-
fluência  do  processo  de  colheita 
da cana, as doenças respiratórias 
e  o  “carvãozinho”  das  casas  da 
Região evidenciam os fatos.
Os  recursos  hídricos  sofrerão 
grande  pressão  com  o  aumento 
da produção do etanol. Para pro-
duzir um litro de etanol se utiliza 
cerca de oito mil  litros de água. 
Mantendo-se as projeções para a 
safra  2012-2013,  a  produção  de 
etanol utilizará 250 bilhões de m3 
de água.
É, pois necessário tomar atitudes 
pró-ativas  que  formulem  planos 
que  tragam  desenvolvimento 
com sustentabilidade, que agre-
guem  inovações  e  tecnologias, 
para  que  daqui  a  alguns  anos 
não  fiquemos  somente  nas  la-
mentações.
  
 
*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.
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 Eng. Francisco Christovam

Eng. Alfred Szwarc 

“...não seria absurdo imaginar 
que, no futuro, a cidade de São 

Paulo pudesse ficar quase livre dos 
gases provenientes da queima de 

combustíveis fósseis...”

 

As  reuniões  do  Painel  Intergo-
vernamental de Mudanças Cli-

máticas  (Intergovernmental  Panel 
on Climate Change - IPCC), realiza-
das  em  Paris,  no  início  do  mês  de 
fevereiro, provocaram uma inquie-
tação geral. As  conclusões obtidas 
e os documentos gerados durante 
o conclave mereceram destaque na 
mídia mundial e deixaram os vários 
segmentos da sociedade, ali repre-
sentados,  extremamente  preocu-
pados com o futuro do planeta.
Apesar  das  muitas  iniciativas  em 
curso  em  vários  países,  o  aqueci-
mento global tende a aumentar e 
as  conseqüências  mais  previsíveis 
desse processo são a redução do ta-
manho das calotas polares, o acrés-
cimo da altura dos mares e oceanos 
e o aumento das áreas desertas em 
todos os continentes. As mudanças 
climáticas estão em curso e já é pos-
sível notar o aumento na tempera-
tura em várias regiões, o surgimen-
to de chuvas  torrenciais onde não 
havia,  o  aparecimento  de  longos 
períodos de estiagem em épocas e 
locais que não tinham ainda expe-
rimentado tal fenômeno e o início 
do  processo  de  “savanização”  em 
boa parte da planície amazônica.

 
Ao se analisar as causas dos proble-
mas e dos danos ambientais, desco-
bre -se logo que o principal vilão da 
história é o gás carbônico lançado 
na  atmosfera,  todos  os  dias.  Uma 
parcela  significativa  desse  volume 
de  gás  é  proveniente,  principal-
mente, das usinas termoelétricas e 

das indústrias que queimam carvão 
para  gerar  energia.  A  China,  por 
exemplo, depende em 70% do car-
vão para as suas necessidades ener-
géticas. Por outro lado, as emissões 
provocadas  pela  queima  de  com-
bustíveis fósseis, necessária ao fun-
cionamento de milhões de motores 
à combustão interna - estacionários 
ou  não  -  que  equipam  máquinas, 
aviões,  navios,  locomotivas,  cami-
nhões, ônibus, carros, motocicletas 
e até patinetes, em todos os países 
do  mundo,  também  contribuem 
fortemente  para  o  aumento  da 
quantidade de gás carbônico lança-
da na atmosfera.

No Brasil, cerca de 30% do carbono 
que sobe à atmosfera têm origem 
na queima de combustíveis  fósseis 
e  os  veículos  que  circulam  pelas 
grandes  cidades  são  os  principais 
responsáveis pela emissão de toda 
essa poluição. Para se ter uma idéia 
de números, a cidade de São Paulo 
possui uma frota registrada de mais 
de  5,5  milhões  de  veículos,  dos 
quais  4,3 milhões  são automóveis, 
700  mil  são  caminhões,  ônibus  e 
microônibus e 480 mil são motoci-
cletas. Essa frota é responsável por 
mais de 90% de toda a poluição at-
mosférica gerada na cidade.  É bem 
verdade que a  frota  circulante  re-
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presenta  um  percentual  da  frota 
registrada; mas, de outra parte, há 
que se considerar a enorme quanti-
dade  de  caminhões,  ônibus  e  mi-
croônibus que, vindos de outras lo-
calidades, cruzam as ruas e avenidas 
da cidade e contribuem para o au-
mento da poluição. 
Sem considerar o número de aviões 
que  também  poluem  os  céus  de 
São Paulo, estima-se que perto de 7 
mil  toneladas  de  poluentes  sejam 
lançadas, diariamente, na atmosfe-
ra da Região Metropolitana. Desse 
total,  os  veículos  motorizados  res-
pondem por 97% das emissões de 
monóxido  de  carbono  (CO),  92% 
de hidrocarbonetos, 95% de óxido 
de nitrogênio (NOx), 42% de óxido 
de enxofre  (SOx) e 40% das partí-
culas.  Dessa  “sopa”  de  poluentes, 
que causa enormes prejuízos à saú-
de  da  população,  o  monóxido  de 
carbono é um dos gases que, junto 
com o gás carbônico (CO2), contri-
bui para o efeito estufa, responsá-
vel  pela  intensificação  do  aqueci-
mento  global  e  das  mudanças 
climáticas. Por outro lado, o ozônio 
(O3),  formado na baixa atmosfera 
por  reações  fotoquímicas, que en-
volvem principalmente os hidrocar-
bonetos e óxidos de nitrogênio, é 
um outro gás de efeito estufa (im-
portante não  confundir  com a  ca-
mada de ozônio  formada natural-
mente  na  alta  atmosfera  e  que 
funciona como um escudo contra a 
radiação ultra-violeta). Além disso, 
não se deve esquecer que os veícu-

los,  principalmente  aqueles  movi-
dos com gás natural, emitem subs-
tanciais  quantidades  de  metano 
(CH4), um dos mais potentes agen-
tes para a intensificação do aqueci-
mento global. 

 
Considerando que mais de 85% de 
toda  a  energia  elétrica  consumida 
no Brasil é gerada por usinas hidre-
létricas e que o país possui uma lar-
ga experiência no desenvolvimento 
e utilização de combustíveis prove-
nientes  de  fontes  renováveis,  não 
seria absurdo imaginar que, no fu-
turo, a cidade de São Paulo pudesse 
ficar  quase  livre  dos  gases  prove-
nientes da queima de combustíveis 
fósseis. Para tanto, como ponto de 
partida, é preciso que haja um au-
mento significativo na utilização do 
transporte coletivo,  com a amplia-
ção dos sistemas metro-ferroviários 
e a revitalização do sistema de tró-
lebus, simplesmente porque ambos 
utilizam a eletricidade como ener-
gia de tração. Além disso, seria re-
comendável,  também,  uma  rápida 
e gradativa substituição dos moto-
res movidos a óleo diesel, a gasoli-
na e gás natural veicular (GNV) por 
motores que utilizem somente com-
bustíveis renováveis, como o etanol 
e o biodiesel e, em futuro próximo, 
também por energia gerada por cé-
lulas de combustível a hidrogênio. 

 
Por  que  isso  não  foi  feito  ainda? 
Porque o precioso petróleo ainda é 
relativamente barato, o que inibe a 

adoção  de  soluções  que  não  este-
jam  baseadas  no  seu  uso  e,  tam-
bém,  porque  as  medidas  necessá-
rias  para  a  viabilização  de  um 
projeto  dessa  magnitude  não  são 
fáceis de  ser  implementadas. Mas, 
como diz o ditado popular: “Quan-
do não há outra solução, resolvido 
está!!”. Esse exercício de raciocínio, 
obviamente, não  tem a pretensão 
de oferecer qualquer solução mági-
ca ou mesmo se constituir em pro-
posta para um assunto tão sério e 
tão técnico. Permite, isso sim, uma 
reflexão a respeito do que pode vir 
a  acontecer,  só  no  setor  de  trans-
portes, numa cidade com as carac-
terísticas de São Paulo.
É  importante  lembrar que o Brasil 
é,  atualmente,  o  quarto  colocado 
em  emissões  de  carbono,  ficando 
atrás  apenas  dos  Estados  Unidos, 
da China e da União Européia. Por-
tanto, toda e qualquer sugestão ou 
iniciativa no sentido de melhorar a 
sua posição no “ranking” dos paí-
ses  que  mais  contribuem  para  o 
aquecimento  global  é  e  será  sem-
pre bem-vinda. 

Eng. Francisco Christovam 
é ex-presidente da CMTC/SPTrans 

e atual diretor da FChristovam 
Engenheiros Associados.

Eng. Alfred Szwarc 
é ex-diretor da CETESB, atual 
diretor da ADS Tecnologia e 

Desenvolvimento Sustentável e 
consultor da UNICA - União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar.



Com um enorme desafio pela 
frente, o de pesquisar 90 anos 

de história, como vocês organiza-
ram, logo de início, o trabalho?
 
Só  foi  possível  realizar  uma  pes-
quisa deste porte,  em curto pra-
zo, porque ao longo dos 90 anos, 
felizmente,   o  IE  teve  o  cuidado 
de preservar sua memória. Assim, 
nosso  trabalho  de  pesquisa  se 
pautou basicamente pelas fontes 
oficiais do IE: o Boletim do Institu-
to  de  Engenharia  (de  1917  até 
1942), a revista Engenharia (a par-
tir de 1942) e, para os anos mais 
recentes, o Jornal do IE.  Destaque 
especial  merecem  os  depoimen-
tos gravados em vídeo pelo proje-
to Memória da Engenharia  - um 
tesouro de informação coletado e 
preservado pelo IE. Além dos da-
dos factuais, esses vídeos nos pro-
porcionaram contato com relatos 
emocionados  dos  grandes  feitos 
da  engenharia  brasileira.  Sem 
eles, teria sido impossível “alinha-
var” a informação, dando sentido 
a  processos  que  se  estenderam 
por décadas.  Por último, mas não 
menos importante, contamos com 
o apoio de inúmeras pessoas liga-
das ao Instituto: sócios, familiares 
de  engenheiros,  ex-presidentes, 
que forneceram documentos e in-
formações preciosas, sem falar do 
apoio  permanente  que  recebe-
mos da biblioteca do IE. 

Quais foram os pontos marcantes 

no processo de pesquisa e elabora-
ção de texto?
Não consigo situar um ponto em es-
pecial.  Para  uma  equipe  como  a 
nossa,  composta   de  leigos  em  te-
mas  técnicos,  todo  o  processo  foi 
uma viagem de descoberta ao mun-
do  da  engenharia  e  de  reconheci-
mento  do  papel  fundamental  re-
presentado  pelo  IE  na  história  da 
cidade e do país. 

Em função do longo período pes-
quisado (90 anos), houve alguma 
dificuldade? 
A dificuldade maior foi equilibrar a 
edição, abordando adequadamen-
te cada período histórico. Escrever 
sobre os períodos de maior desen-
volvimento  do  país  é  mais  fácil  já 
que, quando se trata deles, as his-
tórias da engenharia  são muitas e 
têm  um  brilho  especial.   Os  teste-
munhos dos que viveram essas épo-
cas  são  sempre  entusiasmados.  Já 
para tratar de anos de crise, como 
os  da  “década  perdida”,  tivemos 
que partir de narrativas 
mais  áridas.  Em  cada 
caso, o grande desafio 
para  o  pesquisador  é 
balancear a informação 
relevante. 

Além de homenagear 
os 90 anos de trajetó-
ria do Instituto de En-
genharia, qual a pro-
posta que norteou a 
linha editorial do livro 

 8Instituto de Engenharia      n.31      março  2007

e para quais públicos se destina?
Desde o início, nossa idéia foi con-
tar para um grande público a traje-
tória  da  engenharia   brasileira  e 
mostrar como ela se articulava com 
a história do IE. Os engenheiros e os 
meios  técnicos  já  conhecem  o  IE. 
Mas  a  história  do  Instituto  ainda 
precisava  ser  contada  para  toda  a 
sociedade.  O  cidadão  comum  não 
faz idéia de como o IE foi protago-
nista  da  história  do  país  em  mo-
mentos  importantíssimos  e  de 
quantos  grandes  debates  desenca-
deados por sua  iniciativa  impulsio-
naram  o  desenvolvimento  brasilei-
ro:  normas  técnicas,  planejamento 
urbano, combustíveis alternativos... 

Ao longo desses meses de produ-
ção e elaboração do livro, a equi-
pe deve ter descoberto muitas his-
tórias e personagens interessantes. 
Daria para citar algumas desco-
bertas? 
Seria  difícil  destacar  com  objetivi-
dade uma personagem entre tantas 

Entrevista Responsável pela Coordenação editorial do livro “Engenharia do 
Brasil, 90 anos do Instituto de Engenharia”, Marília Fontana 

Garcia falou ao Jornal do IE sobre o processo de pesquisa, escolha 
de material, personagens e importância do trabalho.

Imagem que ilustra a capa do livro
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O ministro Nelson Machado, responsável pelo INSS, deseja separar as des-
pesas e receitas previdenciárias das que são subsídios e transferências 

unilaterais desvinculadas do sistema brasileiro de previdência propriamente 
dito. Há programas, como a aposentadoria rural, que, ainda que tomem a 
forma de pagamentos chamados de “aposentadorias”, em realidade são 
transferências assistenciais desvinculadas de financiamento previdenciário e 
que, portanto, deveriam ser contabilizadas em contas separadas. Os benefí-
cios rurais representam cerca de dois terços do déficit do RGPS (Regime Geral 
de Previdência Social).
Da mesma forma, as isenções de contribuições previdenciárias concedidas a 
entidades ligadas à saúde (como as Santas Casas) e à educação (ProUni) não se 
justificam por critérios atuariais previdenciários, como seria o caso se os fun-
cionários desses setores tivessem características laborais e expectativas de vida 
diferentes dos demais trabalhadores. Tais vantagens são concedidas para favo-
recer setores considerados pelo governo como prioritários. Assim, os valores 
correspondentes a tais gastos (ou renúncias de receitas) deveriam ser contabi-
lizados como receitas do INSS e constar do orçamento da saúde e da educação 
como despesas.
Curiosamente, muitos criticam as alterações contábeis propostas pelo ministro 
Machado. Afirmam que se trata apenas de uma artimanha do governo para se 
esquivar da reforma da Previdência. E complementam a crítica dizendo que as 
alterações propostas não resolvem o problema de caixa do governo.
O fato é que as mudanças propostas nas contas do INSS é um passo importan-
te no sentido de tornar as finanças públicas no Brasil mais transparentes. Os 
gastos com assistência social devem ser transferidos para o orçamento da 
União. Dessa forma, quando o governo quiser conceder novos benefícios ele 
teria que indicar as despesas a serem reduzidas ou os impostos que seriam 
aumentados para financia-los. O INSS deve contabilizar apenas as receitas e 
despesas de natureza previdenciária.
Comparativamente a outros países, o Brasil gasta demais em previdência. Ade-
mais, há uma ineficiência, privilégios e distorções nesses programas, que mui-
tas vezes incluem indevidamente gastos assistenciais não-previdenciários. Para 
resolver esses problemas, é necessário dispor de informações corretas, que os 
critérios contábeis e orçamentários atuais ocultam. E, nesse sentido, estimulam 
as soluções simplistas, em geral erradas e injustas, como cortes indiscriminados 
de benefícios, aumentos gerais de alíquotas das contribuições, criação de no-
vos tributos etc.
Em realidade, existe déficit previdenciário no sentido estrito do termo, mas 
menor do que os alardeados R$ 42,1 bilhões. Os benefícios urbanos do RGPS 
em 2006 custaram R$ 146,3 bilhões (incluindo despesas administrativas), e as 
receitas líquidas chegaram a R$ 123,5 bilhões (receita previdenciária bancária 
de R$ 122,9 bilhões; outras receitas previdenciárias próprias, R$ 10,1 bilhões; 
deduzidas as transferências a terceiros, principalmente ao sistema “S”, de R$ 
9,5 bilhões). O déficit é de R$ 22,8 bilhões. Considerando que a Previdência 
possui arrecadação tributária própria (0,1% da CPMF), o déficit do regime ge-
ral pode cair para cerca de R$ 14 bilhões. Tais informações podem auxiliar, e 
muito, na busca de soluções corretas para o problema.

que passaram pelo IE em 90 anos. 
Tomando a liberdade de usar um 
critério  totalmente  subjetivo, 
meu  personagem  preferido  é 
Alexandre de Albuquerque.  Sua 
atuação  no  Instituto,  registrada 
nas  atas  publicadas  no  Boletim 
do IE, foi marcante. Em uma épo-
ca  de  recursos  restritos  em  ter-
mos  de  comunicação,  ele  sabia 
como mobilizar a categoria. En-
tre muitas iniciativas, elaborou a 
minuta da primeira Lei de Regu-
lamentação da profissão de en-
genheiro em 1924, promoveu o 
Primeiro  Congresso  da  Habita-
ção em São Paulo, em 1931; co-
ordenou  a  participação  dos  en-
genheiros na revolução de 32 e, 
poucos  anos  depois,   liderou 
uma visita técnica do IE aos paí-
ses  do  rio  da   Prata,  quando  se 
articulou  a  fundação  da  USAI, 
que tempos depois daria origem 
à  atual  UPADI.  Das  histórias 
curiosas  descobertas  pela  pes-
quisa, uma das mais divertidas é 
a da participação do  IE nos pri-
meiros  testes de  transmissão de 
longa  distância  da  TV  no  Brasil 
(foto abaixo). Em agosto de 1950 
instalou-se  uma  torre  de  trans-
missão  no  Hospital  das  Clínicas. 
O  equipamento  receptor  ficou 
no  Edifício  Saldanha  Marinho 
onde,  nos  salões  do  IE,  por  al-
guns dias,  centenas de convida-
dos  se  reuniram  para  assistir  a 
shows  de  variedades  e  à  trans-
missão ao vivo de cirurgias... 

Como foi, pra você, a experiên-
cia de produzir o livro “Enge-
nharia do Brasil: 90 anos do Ins-
tituto de Engenharia”?
Eu me senti muito honrada com 
a  confiança  do  IE  e  feliz  pela 
oportunidade  de  conhecer  e 
contar para muita gente esta his-
tória  de  homens  que  acredita-
ram  na  capacidade  criativa  da 
engenharia e desbravaram os ca-
minhos para o desenvolvimento 
do país.

Transparências nas contas do INSS 

Marcos Cintra

Marcos Cintra é doutor em Economia pela Universidade 
Harvard, professor titular e vice-presidente da FGV.

Artigo
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 Concreto - O eng. Egydio Hervé 
Neto, com formação em Auditoria 
e  Sistemas  da  Qualidade  pelo  IN-
METRO, especialista e consultor em 
Qualidade e Tecnologia do Concre-
to, ministrará dois cursos. 
Cada  um  no  valor  de  R$  240,00 
para  não-associados  e  R$  180,00 
para associados. 
• dia 19 de abril, das 8h às 18h  - 
GECON - planejamento de concre-
tagens em edifícios;
• dia 17 de maio, das 8h às 18h - 
Controle tecnológico do concreto.
  
 Como negociar e vender ser-

viços de engenharia, arquite-
tura e agronomia  -  dia  15  de 
março, das 13h às 21h. Os preços 
serão  R$  120,00  para  associados 
do  IE  e  R$  180,00  para  não-asso-
ciados.  O  instrutor  será  o  eng. 
Ênio Padilha, especialista em Ma-
rketing  Empresarial  pela  UFPR, 
em 1996/97.
 
 Auditoria - O eng. Luiz Fernan-

do Joly Assumpção,  auditor  com 
experiência nas áreas de Seguran-
ça do Trabalho de Meio Ambiente, 
mestre  em  Engenharia  e  Ciência 
dos  Materiais  e  doutorando  em 
Engenharia  e  Gerenciamento  de 
Riscos com pesquisas na área de ci-
clo de vida de materiais, dará dois 
cursos: 
•  Formação  de  auditores  ambien-
tais  -  de  19  a  23  de  março,  das 
18h30 às 22h40. Preço para associa-
dos do IE será de R$ 600,00 e para 
os não-associados R$ 720,00. As fi-
nalidades  serão  proporcionar  aos 
participantes  o  conhecimento  da 
prática de como bem executar audi-
torias ambientais e tomar conheci-
mento de como se planeja e conduz 
uma auditoria ambiental e como se 
elabora um Relatório de Auditoria;
• Análise preliminar de riscos (APR) 
-  dia  16  e  17  de  abril,  das  19h  às 
22h45.  Associados  do  IE  poderão 
fazer este curso por R$ 300,00 e os 
não-associados por R$ 360,00. 

 
 Sustentabilidade - Dando con-

tinuidade aos cursos de sustentabi-
lidade ambiental, social e econômi-
ca  na  construção  civil,  iniciada  em 
janeiro,  divulgamos  os  módulos  a 
serem  ministrados  nos  próximos 
meses:
• Módulo 7 - A relação do edifício 
com a infra-estrutura urbana – dias 
19,  21  e  26  de  março,  das  19h  às 
22h30.
• Módulo 8 - Gestão sustentável e 
viabilidade econômica, social e am-
biental  do  projeto  –  dias  28  de 
março e 2 e 4 de abril, das 19h às 
22h30.
Os  instrutores  serão:  Alan Lopes 
Pires, fundador do IBG -  Instituto 
Brasileiro de Geobiologia e Biolo-
gia  da  Construção;  Daniela Cor-
cuera, arquiteta urbanista, Mestre 
pela  Faculdade  de  Arquitetura  e 
Urbanismo,  USP;  Dílson Batista 
Ferreira,  Arquiteto  Urbanista  e 
Mestre  em  Desenvolvimento  e 
Meio  Ambiente  -  UFAL;  Luciana 
Stocco Betiol, advogada  formada 
pela PUC/SP, especialista em Direi-
to Processual Civil; Monica Macha-
do Stuermer, engenheira, doutora 
pela  Escola  Politécnica  -  USP  na 
área  de  geotecnia  ambiental,  e 
Roberta Kronka, arquiteta, mestre 
em Energia pelo PIPGE/USP - Pro-
grama  Interdisciplinar  em  Pós-
Graduação em Energia, do Institu-
to de Eletrotécnica e Energia.
Cada módulo  terá o preço de R$ 
355,00 para associados do IE e R$ 
475,00 para não-associados.

 Perícia - O engenheiro e advo-
gado José Fiker, doutor em Semió-
tica e Lingüística Geral, perito ju-
dicial e pós-graduado em Perícias 

e Administração, dará três cursos:
-  Avaliação  de  imóveis  urbanos  – 
dias 2, 4, 9, 11 e 16 de abril, das 
19h às 23h.;

 Laudos periciais - dias 18, 23, 
25 e 30 de abril, das 19h às 23h;
O  preço  dos  cursos  será  de  R$ 
300,00 para associados do IE e de 
R$ 440,00 para não-associados.

 Direito e perícia judicial - 
curso básico – dias 7, 9, 14 e 16 de 
maio,  das  19h  às  22h.  R$  260,00 
para associados do IE e R$ 380,00 
para não-associados.  

 Gestão de projetos – prepara-
tório para o exame de certificação 
PMP (Project Management Profes-
sional) -  dia 2, 9 16 e 23 de  abril e 
7, 14 e 21 de maio, das 13h30 às 
22h. Para os não-associados, o pre-
ço  será  de  R$  2.500,00;  as  inscri-
ções feitas até o dia 21 de março 
serão de R$ 1.750,00. Para os asso-
ciados do IE, será de R$ 1.400,00.

PALESTRA NO IE
 

Tecnologia de  
Telecomunicação VoIP - 

dia 15 de março,  
das 19h30 às 21h30

O palestrante será o eng. 
Luiz F. Sambiase (ITA 1961), ex-

executivo da IBM no Brasil e 
EUA e ex-presidente de duas 

empresas líderes de estratégias 
de TI. Inscrições gratuitas pelo 
tel. (11) 5574.7766 r. 220 ou 

e-mail: divtec@ie.org.br.

Cursos
Todos os cursos serão realizados 

na sede do IE: Av. Dr. Dante 
Pazzanese, 120 - Vila Mariana - 
São Paulo. Mais informações c/ 

Roseli Coimbra:  
(11) 5574-7766 ramal 214 ,  

e-mail cursos@ie.org.br ou acesse 
www.ie.org.br.
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O Instituto de Engenharia promoverá três opções 
de visitas técnicas à China. 

• Feira de Canton (Chinese Export Commodities 
Fair). De 11 a 20 de abril. O preço da viagem será de 
US$ 3.095,00 por pessoa mais taxa de embarque;
• Feira de Canton (Chinese Export Commodities 
Fair) e Beijing. De 11 a 23 de abril. Preço da viagem 
US$ 3.690,00 por pessoa mais taxa de embarque;
• Feira de Eletrônicos e Feira de Canton. De 11 a 20 
de abril. O preço será de US$ 3.220,00 por pessoa 
mais taxa de embarque. 

Mais informações com Sokan Kato Young pelo 
telefone (11) 3112-0022 r. 212 ou pelo site

 www.chinatur.com.br.

A CMA-IE (Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de 
Engenharia) participou do Primeiro Congresso Internacio-

nal de Arbitragem na Engenharia, organizado pelo TAI (Tribu-
nal Argentino de Ingenieros) e realizado na sede do CAI (Cen-
tro Argentino de Ingenieros), em Buenos Aires, Argentina.
Em sua palestra, o eng. Juan Tomas Resck, diretor-secretário 
do CMA-IE comentou as experiências práticas administrativas 
de nossa Câmara dos processos em andamento e expôs a ne-
cessidade da formação de Tribunais Arbitrais mistos, ou seja, 
compostos por engenheiros e advogados, com o objetivo de 
buscar uma solução  justa, saudável e eficiente para o  litígio 
apresentado.
Após a apresentação dos casos mais  interessantes de arbitra-
gem, Resck encerrou a palestra com uma proposta, aprovada 
pela diretoria da CMA-IE, de criação de uma parceria entre os 
países do Mercosul com o intuito de haver um intercâmbio de 
experiências entre os engenheiros árbitros na aplicação da Ar-
bitragem nos países latino-americanos. A idéia foi acolhida ins-
tantaneamente, e os esforços nesse sentido já foram iniciados.

Notas

Apóie o IE  
no campo 31 da ART

 
O preenchimento da Anotação de Responsa-
bilidade Técnica (ART) permite destinar 10% 
do valor à entidade de classe de sua prefe-
rência. Ao preencher o campo com o número 
066, o profissional estará automaticamente 
fazendo sua contribuição ao Instituto de En-
genharia e, ajudando-o, assim, a manter seu 
trabalho: promover a engenharia, em bene-
fício do desenvolvimento e da qualidade de 
vida da sociedade. 

CMA-IE  participa de 
congresso na Argentina

Visita Técnica à China

Aeroporto de Canton (China)



 
 EDEMAR 
DE SOUZA 
AMORIM

É candidato à 
Presidência

Engenheiro  Civil  e  Eletricista  pela 
Universidade  Presbiteriana  Ma-
ckenzie, atuando como Engenheiro 
Consultor. Mais de 30 anos de expe-
riência em empresas de construção 
e serviços de obras públicas e priva-
das,  de  pequeno,  médio  e  grande 
porte.  Participou de diversas gran-
des obras nacionais e internacionais, 
nas  quais  exerceu  várias  funções, 
desde a de engenheiro auxiliar até 
a de diretor. Entre as obras se des-
tacam:  Metrô  de  São  Paulo,  Ponte 
Rio-Niterói, Rodovias Castello Bran-
co, Imigrantes e Anhanguera, Linha 
de Transmissão de Itaipu e também 
Linhas de Transmissão no Uruguay 
e na Republica Dominicana. Foi du-
rante  18  anos,  professor  da  Escola 
de  Engenharia  da  Universidade 
Presbiteriana  Mackenzie  e  ocupou 
o cargo de Diretor do Departamen-
to  de  Estruturas  da  Universidade. 
Membro do Conselho Consultivo e 
ocupa  o  cargo  de  Vice  Presidente 
de Atividades Técnicas do Instituto 
de Engenharia.

CAMIL EID

É candidato à 
Vice-presidência 

de Administração 
e Finanças

 
Engenheiro  Civil  e  Eletricista  pela 
Universidade Presbiteriana Macken-
zie e Diretor Financeiro do Instituto 
de Engenharia. Atualmente é sócio 
Diretor  da  Calliandra  Consultoria 
Ltda.  Ocupou  cargos  em  diversas 
entidades de classe e empresas pri-
vadas: foi Vice Presidente de Obras 
Pesadas da APEOP, Diretor do SINI-
CESP,  Diretor  Técnico  e  Comercial 
da Badra S.A., Diretor Internacional 
da Construtora Beter S.A. na Arábia 
Saudita, Diretor Sócio da Jubran En-
genharia.  Foi  responsável  técnico 
por  diversas  obras,  entre  as  quais: 
Ponte  do  Morumbi,  Ponte  Guido 
Caloi, Ponte Cruzeiro do Sul, Ponte 
Vila  Guilherme,  Viaduto  VA19  da 
Rodovia dos Imigrantes, Terraplena-
gem  e  pavimentação  das  Avenidas 
23 de Maio, Sumaré e Marginal do 
Tietê. Destacam-se também o Túnel 
Metroviário  da  Rua  das  Palmeiras, 
Terminal Ferrazópolis e Pátio Belém 
(Metrô  SP).  Quanto  às  obras  inter-
nacionais  destaca-se  a  Estrada  Sa-
fwa Al Jubail na Arábia Saudita.

PAULO FERREIRA
É candidato à 

Vice-presidência 
de Atividades 

Técnicas
 

Engenheiro  Civil 
pelo  Mackenzie, 

Mestre  em  Engenharia  Hidráulica 
pela EPUSP, está concluindo Douto-
rado  em  Engenharia  Hidráulica  na 
EPUSP.  É  professor  adjunto  de  Sa-
neamento Básico na Escola de Enge-
nharia  da  Universidade  Mackenzie 
desde 1971 e Conselheiro do Conse-
lho Deliberativo do  IE. Foi chefe de 
gabinete  da  Presidência  da  Câmara 
Municipal  de  SP,  secretário  adjunto 
da Secretaria de Estado do Meio Am-
biente, Diretor de Controle de Polui-
ção  Ambiental  da  CETESB,  Diretor 
Técnico e de Meio Ambiente da SA-
BESP, Presidente da ABES-Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental,   presidente  da  Associa-
ção  dos  Engenheiros  da  SABESP  e 
conselheiro do CREA–SP.

OZIRES SILVA
É candidato à 

Vice-presidência de 
Relações Externas

 
Engenheiro  Aero-
náutico  pelo  ITA, 
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Eleições Gerais no IE

Entre  os 
dias  23  e 

28 de março, 
haverá  elei-
ções  gerais 
(via  internet)  
no  Instituto 
de  Engenha-

ria.  O  voto  poderá  ser  dado  na 
sede da entidade no último dia do 
pleito, data em que vão ser tam-
bém apurados e divulgados os re-
sultados.  Serão  eleitos  represen-

tados para os cargos de presidente, 
vice-presidentes  de  administração 
e  finanças,  de  atividades  técnicas, 
de  relações  externas,  de  assuntos 
internos  e  associativos  e  de  admi-
nistração da sede de campo.

Assim como para os de diretor se-
cretário e substituto, de diretor fi-
nanceiro e substituto e de 15 mem-
bros  do  Conselho  Deliberativo, 
além de três para o Conselho Fiscal 
e seus respectivos suplentes. Tam-

bém serão escolhidos os direto-
res de sede, social e de esportes 
do Acompanhamento do IE.

Só  poderão  votar  os  associados 
titulares em pleno gozo de seus 
direitos  estatutários,  conforme 
artigo  114,  parágrafo  2º  do  Es-
tatuto. 

Mais informações 
(11) 5574-7766 r. 233, 

com Marcela.

Chapa Inovação



responsável por implantação de pro-
gramas ocupacionais e de Gerencia-
mento  Ambiental.  Engenheiro  Civil 
pelo Instituto de Ensino de Engenha-
ria Paulista e com  Pós-Graduação em 
Engenharia de Segurança do Traba-
lho pelo Mackenzie com MBA - Inter-
nacional em Gestão Ambiental pelo 
Laboratório  Nacional  de  Computa-
ção Científica  (ministério da Ciência 
e Tecnologia), é também Mestre em 
Tecnologia  Ambiental  pelo  IPT.  Re-
presentante  do  setor  produtivo  na 
Câmara  Ambiental  da  Indústria  da 
Construção do Estado de  São Paulo 
e  membro:  do  Grupo  de  Trabalho 
de  Áreas  Contaminadas,  do  Conse-
lho  Municipal  do  Meio  Ambiente 
e  Desenvolvimento  Sustentável  de 
São  Paulo  -  CADES,  do  Comitê  de 
Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento 
Urbano  do  Secovi/AELO/Sinduscon. 
Recebeu Menção Honrosa do IE pelo 
Trabalho: ”Áreas Contaminadas e o 
Setor  Imobiliário: Avaliação de  Imó-
veis com Passivos Ambientais”. Atuou 
como Perito Judicial e como Supervi-
sor de Abastecimento e de Produção, 
encarregado de planejamento e exe-
cução de obras residenciais e projetos 
nas áreas de rodovias e aeroportos.

RUI ARRUDA 
CAMARGO

É candidato a 
Diretor-financeiro
 

Engenheiro  eletrô-
nico  formado  pela 
Escola de Engenha-

ria  da  Universidade  Mackenzie  com 
Pós-Graduação em Administração de 
Empresas pela Fundação Getúlio Var-
gas.  Diretor   Secretário  do  Instituto 
de Engenharia e Secretário da Comis-
são  Editorial  de  Revista  Engenharia, 
atuou  também  como  Coordenador 
da Divisão de Gerenciamento de Em-
preendimentos sendo laureado pelo 
conjunto  de  trabalhos  apresentados 
pela Divisão. Em sua experiência pro-
fissional  destacam-se  atuações  na 
Eletropaulo (Distribuição de Energia), 
no Conselho Nacional de Desenvolvi-

Oficial Aviador da Força Aérea Bra-
sileira  e  Mestre  em  Ciências  pela 
Caltech (USA). Foi Presidente da Em-
braer, da Varig e da Petrobrás e Mi-
nistro da Infra-Estrutura. Atualmen-
te  é  Reitor  da  UNISA.  No  Instituto 
de Engenharia é membro dos Con-
selhos Deliberativo e Consultivo.

DARIO 
RAIS LOPES

É candidato à Vice-
presidência de 

Assuntos Internos 
e Associativos

 
Engenheiro  da  Ae-

ronáutica  e  Mestre  em  Engenharia 
pelo ITA, Doutor em Engenharia de 
Transportes  pela  Politécnica,  atual-
mente dirige a FL Editora, onde edita 
a revista de aviação “Freqüência Li-
vre” e a DRL Engenharia, prestando 
serviços de engenharia consultiva nas 
áreas de logística e sistemas de trans-
portes. Sempre trabalhou na área de 
transportes, em empresas públicas e 
na iniciativa privada (COPASP; ENGE-
CONSULT; TRANSBRASIL; INFRAERO). 
Ocupou diversos cargos públicos: Se-
cretário de Transportes de São  José 
dos Campos,Superintendente do DA-
ESP  -  Departamento  Aeroviário  do 
Estado  de  São  Paulo,Secretário  dos 
Negócios dos Transportes do Estado 
de São Paulo e Presidente da DERSA. 
É professor Adjunto do Departamen-
to de Transportes do ITA e membro 
do Conselho Deliberativo do Institu-
to de Engenharia. Foi Eminente En-
genheiro do Ano de 2005.

PERMINIO 
ALVES MAIA 
DE AMORIM 

NETO
É candidato à 

Vice-presidência 
de Administração 
da Sede de Campo
 

Engenheiro  Mecânico  pela  Faculda-
de de Engenharia Industrial (FEI), Só-
cio gerente da Getefer, distribuido-

ra e representante dos produtos da 
Rammer,  empresa  pertencente  ao 
grupo Sandvik e fabricante de com-
pactador / estaqueador. No Instituto 
de  Engenharia  foi  coordenador  da 
Divisão de Engenharia de Produção e 
de Engenharia de Manutenção; vice-
diretor  e  diretor  do  Departamento 
de  Engenharia  Mecânica;  Membro 
do  Conselho  Deliberativo,  por  três 
gestões.  Atualmente  é  membro  do 
Conselho  Consultivo  e  representan-
te  do  IE  na  Câmara  de  Engenharia 
Mecânica e Metalúrgica no CREA /SP 
e diretor técnico e membro do Con-
selho Editorial da Sobratema – Asso-
ciação Brasileira de Tecnologia para 
Equipamentos e Manutenção.

MIRIANA PEREIRA 
MARQUES

É candidata a 
Diretora-secretária
 
Formada  em  En-
genharia  Civil  pela 
FAAP,  onde  foi 

também  professora  de  Maciços  e 
Obras de Terras, Transportes  e Me-
cânica dos Solos. Responsável técnica 
pela área de Avaliações e Perícias da 
“Marques  &  Marques  Engenharia”, 
com 15 anos de atuação profissional 
na  área  de  bens  patrimoniais,  imó-
veis  urbanos,  comerciais,  residen-
ciais, rurais e industriais. Tem atuado 
como assistente  técnica do Metrô e 
da Procuradoria Geral do Estado. No 
Instituto de Engenharia, é Diretora-
Secretária  Substituta,  Secretária  da 
Divisão de Avaliações e Perícias, res-
ponsável pela organização do Cons-
truética - Comitê de Praticas e Ética 
na Construção além de Membro da 
Câmara de Mediação e Arbitragem.

MARCOS  
MOLITERNO

É candidato a 
Diretor-secretário 

Substituto
 

Atualmente  Enge-
nheiro  Consultor 
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mento  Científico  e  Tecnológico  em 
Brasília  (Coordenador  do  Programa 
de Transporte), na Cia. do Metrô de 
SP (coordenação de contratos de for-
necimento de sistemas e de serviços 
e  como Chefe do Departamento de 
Apoio ao Transporte Metropolitano, 
Assistente Técnico do Diretor de Pla-
nejamento de Transporte, Assistente 
do Gerente de Transporte Metropoli-
tano e Assistente do Gerente de Con-
cepção e Tecnologia) e na CPOS - Cia. 
Paulista de Obras e Serviços (vincula-
da à Secretaria Estadual de Recursos 
Hídricos) onde atuou como titular de 
sua Diretoria exercendo o Gerencia-
mento de Empreendimentos.

ODÉCIO BRAGA DE 
LOUREDO FILHO

É candidato a 
Diretor-financeiro 

Substituto
 

Engenheiro  Eletri-
cista com pós- gra-

duação em Engenharia de Seguran-
ça  e  Medicina  do  Trabalho  -  pela 
Escola  de  Engenharia  Mackenzie. 
Na Companhia do Metropolitano de 
São Paulo- Metrô atua nas áreas de 
Manutenção  e  Expansão/Melhoria. 
Representa  o  IE  no  CREA/SP  como 
Conselheiro e foi Vice Coordenador 
da Divisão de Engenharia Elétrica, e 
da  Divisão de Engenharia de Segu-
rança do Trabalho. No Metrô atuou 
na área de RH, nos serviços especiali-
zados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho, e na área 
de  Suprimentos,  controle  de  quali-
dade, na fabricação do Metrô-carro 
da  Linha  3.  Membro  do  Conselho 
Consultivo  da  APAEST  e  Conselho 
Deliberativo da AEAMESP.

JÚLIO CESAR 
BORGES

É candidato a 
Diretor de Sede 

do Acampamento
 

Engenheiro  Civil 
pela Faculdade de 

Engenharia  da  Fundação  Armando 
Álvares Penteado - FAAP com Curso 

de Engenharia de Produção Aplicada 
à Construção Civil da Fundação Car-
los Alberto Vanzolini e Curso de Es-
pecialização em Administração para 
Graduados  da  Fundação  Getúlio 
Vargas - CEAG - FGV. Atualmente é 
sócio diretor da Performa Engenha-
ria  Ltda,  empresa  com  atuação  nas 
áreas de construção e gerenciamen-
to  de  obras  residenciais,  comerciais 
e industriais. Foi Diretor de Esportes 
da Sede de Campo  - Acampamento 
do Instituto de Engenharia e Diretor 
de Patrimônio do IE.

NELSON AIDAR
É candidato a 

Diretor Social do 
Acampamento

 
Engenheiro  Civil 
pela  FAAP,  Mes-
tre  em  Engenha-

ria  Civil   Washington,  DC,  e  Mestre 
em  Administração de Empresas pelo 
Mackenzie.Experiência  profissional 
em  Empresas  de  Engenharia  nos 
Estados  Unidos  (13  anos)  e  no  Bra-
sil.  Recebeu  Medalha  de  Ouro  do 
Instituo de Engenharia na categoria 
de  Melhor  Trabalho  Técnico  (1999) 
pela  sua  dissertação  de  Mestrado: 
“Análise  da  Viabilidade  Econômica 
de  Investimentos  em  Infra  Estrutu-
ra e Operação de Serviços Públicos, 
pela Iniciativa privada sob o regime 
de Concessão”. Ocupa o cargo de Di-
retor Financeiro Substituto, já tendo 
atuado como Coordenador da Divi-
são  Técnica  de  Informática,  Diretor 
de Marketing e Benefícios, e Vice Di-
retor do Departamento de Engenha-
ria Econômica e de Produção.

MARCOS 
BASTOS PEREIRA

É candidato a 
Diretor de 

Esportes do 
Acampamento

 
Engenheiro  Ele-

tricista  com  especialização  em  Te-
lecomunicações  pela  Escola  de  En-
genharia de Lins, Administrador de 
Empresas  pelas  Faculdades  Metro-
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politanas  Unidas  -  FMU.  Exerce  o 
Cargo de Gerente de Engenharia da 
Atos Origin Brasil, empresa interna-
cional de serviços de Tecnologia da 
Informação.  Especialista  em  gestão 
de processos em conformidade com 
ISO 9001 /2000. Atividade profissio-
nal  ligada à área de Tecnologia da 
Informação com ênfase em Projeto, 
Operação  e  Manutenção  de  Data 
Center  e  “Facilities  Management” 
de edifícios  comerciais.

ALFREDO 
EUGENIO BIRMAN

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo
 
Engenheiro  Civil 
pela  Mackenzie.  É 

presidente do GPA - Grupo de Peri-
tos  Aposentados  da  Polícia  Técnica 
(PT) e Instituto de Criminalística (IC) 
da  Secretaria  de  Segurança  Pública 
do Estado de São Paulo  - Consulto-
res Independentes - Especialistas em 
Técnicas Investigativas – Laudos; pre-
sidente da ABRADE - Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento; diretor da 
SENPRA  -  Serviço  Nacional  de  Pre-
venção de Acidentes. No IE é mem-
bro do Conselho Deliberativo, pleite-
ando reeleição; foi coordenador das 
Divisões Técnicas (DT) de Engenharia 
de  Segurança  e  de  Planejamento  e 
Engenharia  Econômica;  vice-coor-
denador da DT de Estruturas. Mem-
bro do IBAPE - Instituto Brasileiro de 
Avaliação e Perícias de Engenharia.

 
  ANTONIO 

SOARES PERETO
É candidato ao 

Conselho 
Deliberativo

 
Engenheiro  Indus-
trial  Elétrico  pela 

FEI  e  Administrador  de  Empresas 
pelo  Mackenzie,  é  atualmente  Ge-
rente  do  Departamento  de  Gestão 
de  Energia  da  SABESP,  onde  já  foi 
Superintendente  Eletromecânico. 
Membro  do  Conselho  Deliberativo 
no Instituto de Engenharia foi Coor-



denador de Divisões Elétricas e Dire-
tor do Departamento de Energia Elé-
trica. Trabalhou na Sprecher+Schuh 
como  Gerente  de  Marketing  e  As-
sistente de Diretoria; como Coorde-
nador de Projetos da Setepla Tecno-
metal e como Coordenador Especial 
Europa na construção da Usina Itai-
pu  Binacional.  Professor  Assistente 
da FEI, nas cadeiras de GTDEE, Insta-
lações Elétricas Industriais e Proteção 
de  Sistemas.  Diretor  e  Conselheiro 
da AESABESP; Conselheiro do CREA; 
Presidente da ABEE-São Paulo.

  
 JOÃO ERNESTO  

FIGUEIREDO
É candidato ao 

Conselho 
Deliberativo

 
Formado  em  En-
genharia Civil pela 

Poli-USP com Pós-Graduação em En-
genharia  de  Produção.  Foi  assessor 
do ex-presidente do Banco Central, 
Ruy Leme; prestou serviços para em-
presas  de  engenharia  como  Badra, 
Maubertec,  CBPO, DLC,  Construarc,  
KGM, Spenco, Consórcio CBPO/Men-
des Jr./Constran,  Brasconsult.  Asses-
sorou a Associação dos Construtores 
de  Centrais  Energéticas  (ACCE),  do 
saudoso  Mário  Pinto.  Dirigiu  tam-
bém os bancos Investbanco, Denasa, 
First  Chicago e BNL. Como consultor, 
prestou serviços para cerca de trinta 
empresas industriais e comerciais. Le-
cionou em cursos de pós-graduação 
no Instituto Mauá de Tecnologia. No 
IE, ganhou prêmio de Melhor Traba-
lho em Colaboração ao Setor Públi-
co;  foi  seis vezes conselheiro e  sete 
vezes  diretor-tesoureiro  e  ocupa  o 
cargo  de  Vice  Presidente  de  Admi-
nistração e Finanças.
 

 JOSÉ OLIMPIO 
DIAS DE FARIA
É candidato ao 

Conselho 
Deliberativo

 
Engenheiro  Civil 
pela  USP  -  EESC  e 
Administrador  de 

Empresas,  pelo  Mackenzie,  tendo 
executado inúmeras obras de infra-
estrutura em  todo  território nacio-
nal.  Atualmente  é  diretor  da  Uetê 
Engenharia  CGL  -  desde  1990,  de-
dicando-se  à  prestação  de  serviços 
de  engenharia  civil,  planejamento, 
orçamento,  implantação,  organiza-
ção,  gerenciamento  e  consultoria, 
com  qualidade  e  produtividade. 
Foi  executor  e  responsável  técnico 
pela construção da sede atual do IE 
- 1985/1986. De 1985 a 2007 ocupou 
no  Instituto  de  Engenharia  os  car-
gos: Vice Presidente de Assuntos In-
ternos  e  Associativos;  Membro  dos 
Conselhos  Deliberativo  e/ou  Con-
sultivo;  Diretor  de  Departamentos 
Técnicos;  Coordenador  da  Divisão 
de Tecnologia  com o programa da 
qualidade e produtividade. Ocupou 
também os cargos de Presidente do 
Centro  Democrático  dos  Engenhei-
ros, Representante do IE na SEMPLA 
/  PMSP   -   C.N.L.U.,  Coordenador 
da  Divisão  de  Engenharia  Civil  da 
ABENC-SP.

 
 LUIZ CHOLFE

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo
 

Engenheiro  Civil 
pelo  Mackenzie 
e  mestre  em  en-

genharia  de  estruturas  pela  USP. 
Professor  no  departamento  de  en-
genharia  civil  da  EEUP  Mackenzie, 
desde 1974, e  responsável pela dis-
ciplina Concreto Protendido. Diretor 
responsável  da  Statura  Engenharia 
e Projetos Ltda., empresa de consul-
toria, em atividade desde 1975, com 
mais de 1.600 projetos desenvolvidos 
e  implantados.  Participação,  como 
diretor  responsável, nos  serviços de 
modernização e instalação do siste-
ma de amortecimento das vibrações 
do  Estádio  do  Morumbi.  Projeto  e 
pesquisa, em conjunto com a EESC-
USP, sobre armaduras com telas sol-
dadas e ligações metálicas em pilares 
pré-moldados. Participou da direção 
de Associações como ABECE.

 
 

MARCELO 
ROZENBERG

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo
 
Engenheiro  Civil 
EPUSP  com  Pós-

graduação  e  Mestrado  na  área  de 
Estruturas   também pela USP, e em 
construção  e  administração  de  em-
presas pela FGV. Fundador e Diretor 
da GTP - Grupo Técnico de Projetos, 
Responsável  pela  implantação  na 
Secretaria de Transportes do Estado 
de São Paulo do sistema de compu-
tação para controle de informações 
e gerenciamento de empreendimen-
tos e obras. Membro atuante de As-
sociações técnicas como Instituto de 
Engenharia, Abece, Sinaenco, ABPE, 
ASCE e IABSE. É membro do Conse-
lho Deliberativo do IE.

 
 MIRACYR ASSIS 

MARCATO
É candidato ao 

Conselho 
Deliberativo

 
Administrador  e 
Consultor, com gra-

duação  em  Engenharia  Eletro-Me-
cânica  pela  URGS  e  Pós-Graduação 
em Administração de Empresas pela  
Fundação  Getúlio  Vargas.  Membro 
Sênior Vitalício do IEEE - Institute of 
Electrical  and  Electronics  Engineers 
- USA e Membro do CIGRÉ - Conseil 
International  des  Grands  Réseaux  
Électriques à Haute Tension - França. 
Diretor do Depto. de Engenharia Elé-
trica do IE  e da empresa Energo En-
genharia e Serviços - SP. Foi Vice Pre-
sidente  do  Consórcio  Novox  (Peru, 
Colômbia,  México)  e  da  SADE-Sul 
Americana de Engenharia (GE) .

NELSON COVAS
É candidato ao 

Conselho 
Deliberativo

 
Atua  no  desenvol-
vimento, utilização 

e  implantação  de  sistemas  compu-
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tacionais aplicados à engenharia es-
trutural de concreto armado e pro-
tendido. Diretor da TQS Informática 
Ltda.  Engenheiro  Civil  pela  EPUSP, 
exerceu atividades em empresas de 
consultoria e construção como Mau-
bertec, Promon,  Intertec e Método. 
Conselheiro  do  Instituto  de  Enge-
nharia, ABECE e IBRACON.
 

NORMA GEBRAN 
PEREIRA

É candidata ao 
Conselho 

Deliberativo
 
Engenheira  Civil  é 
Responsável  Téc-

nica  dos trabalhos executados pela 
Coplaenge - Projetos de Engenharia 
Ltda. Participa em desenvolvimento 
de  estudos,  projetos  e  acompanha-
mento  de  obras,  como  engenhei-
ra  de  projetos,  coordenadora  de 
contratos  e  dirigente  de  empresas. 
Tempo  de  atuação  em  engenharia 
na área de projeto e supervisão: 30 
anos. Experiência em gestão técnica 
e  gerencial  de  equipes   multidisci-
plinares e administrativa de empre-
sa.  Participação  nas  diretorias  das 
seguintes  entidades:  ABES,  ABCE, 
APECS  e  SINAENCO  e  do  Conselho 
Deliberativo do IE.

REGINALDO ASSIS 
DE PAIVA

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo
 
Engenheiro  Ele-

tricista  pela  EPUSP  é  Consultor  lo-
tado  na  Gerência  de  Planejamento 
da  CPTM  -  Companhia  Paulista  de 
Trens  Metropolitanos.  No  Institu-
to  de  Engenharia  foi  Coordenador 
da  Divisão  Técnica  de  Transportes, 
Diretor do Departamento de Trans-
portes, Diretor Secretário e secretá-
rio executivo do Colegiado Técnico. 
É membro da Comissão  Editorial da 
Revista Engenharia e representante 
do  Instituto de Engenharia no Pró-

Centro,  na  Agência  de  Desenvolvi-
mento  da  Área  Central  do  Municí-
pio de São Paulo e na Comissão de 
Concessões Rodoviárias do Governo 
de SP. É membro dos Conselhos Deli-
berativo e Consultivo do IE.

  
ROBERTO 

BARTOLOMEU 
BERKES

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo
 
Engenheiro  Civil 

formado  na  Mauá  e  Administrador 
pela FGV, atua na  ARTESP - Agencia 
Reguladora de Transportes do Esta-
do de São Paulo, na Diretoria de In-
vestimentos.  No  IE  foi  membro  dos 
Conselhos  Deliberativo  e   Consulti-
vo, Vice-coordenador da Divisão de 
Marketing  na  Engenharia,  Diretor 
de Divulgação e de Marketing; Con-
selheiro e Representante em Brasília. 
Foi agraciado no  início dos anos 80 
como  Coordenador  da  Divisão  de 
Marketing na Engenharia com o me-
lhor trabalho do ano em contribuição 
com o setor público - “Exportação de 
Serviços de Engenharia”.  Foi Diretor 
da AEXAM-Associação dos Ex-Alunos 
da Escola de Engenharia Mauá e re-
presentante do IE junto ao Instituto 
Mauá de Tecnologia. Ministrou cur-
sos  na  FUNCEX  -  Fundação  Centro 
de Estudos de Comércio Exterior. Foi 
Conselheiro do CREA  e da ABEMI.

 
SOKAN  KATO 

YOUNG
É candidato ao 

Conselho 
Deliberativo

 
Engenheiro  Civil 
pela EPUSP, Mestre 

em  Engenharia,  Bacharel  em   Eco-
nomia,  pós Graduado em Adminis-
tração  Industrial.  Exerceu  cargo  de 
chefia de Divisão, participou da coor-
denação, elaboração de projetos de 
implantação  de  parque  Industrial  e 
construção de unidades fabris. Atuou 
em entidades como GEGE - Grupo de 

Estudos de Gerência de Engenharia 
(secretário  executivo)  e  AEP  -  Asso-
ciação  dos  Engenheiros  Politécnicos 
(Presidente e Diretor de Divulgação). 
Desde  1986  é  Sócio-proprietário  da 
China Turismo, operadora e Agência 
de Viagem especializada em clientes 
corporativos. Representa a empresa 
de  turismo  do  governo  da  China  e 
é Membro da Câmara de Desenvol-
vimento  Econômico  Brasil-China  na 
área de feiras, viagem de negócios e 
turismo.

 
SONIA REGINA 

COTTAS DE 
JESUS FREITAS
É candidata ao 

Conselho 
Deliberativo

Engenheira  civil 
pela    FAAP.  Projetista  de  Estrutu-
ras  na  A.C.Vasconcelos  Eng.  Assoc. 
S.A. (depois Estabilidade Eng. Assoc. 
S.A.),  de  1974  a  1989.  Sócia-direto-
ra  da  Calculare  Projetos  Estruturais 
Ltda, desde 1989. Delegada Regional 
de São Paulo na ABECE (1996-2002). 
Diretora-Secretária do Ibracon desde 
2005.  Secretária  da  Divisão  Técnica 
de Estruturas do  Instituto de Enge-
nharia, que foi premiada com a me-
lhor  avaliação  qualitativa  de  2006. 
Membro  do  Conselho  Deliberativo 
do Instituto de Engenharia, concor-
rendo à reeleição.

 
TUNEHIRO UONO

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo
 
Engenheiro  civil, 
pela UMC, com ex-
periência  de  mais 

de 34 anos em engenharia consultiva, 
é Diretor e sócio proprietário da OU-
TEC - Engenharia Ltda. No IE ocupou 
diversos cargos, como Vice-Presiden-
te   de  Assuntos  Internos  e  Associa-
tivos,   Diretor  Tesoureiro  e   Diretor 
Secretário  Substituto,Vice-Presiden-
te de Atividades Técnicas e Vice-Pre-
sidente de Relações Externas, Árbitro 
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e membro da Câmara de Mediação e 
Arbitragem. Foi professor de Pontes 
e de Concreto   Protendido na UMC 
e na FESP. Diretor de Patrimônio da 
Aliança Cultural Brasil Japão, Diretor 
3º Secretário do Conselho Deliberati-
vo da Sociedade Brasileira de Cultura 
Japonesa, Vice Presidente do Conse-
lho Consultivo da Associação Furusa-
to Soosei do Brasil.
   

WALTER 
CORONADO 

ANTUNES
É candidato ao 

Conselho 
Deliberativo

 
Engenheiro  Civil, 

opção  Hidráulica  e  Saneamento, 
formado pela EPUSP. Acionista e Di-
retor Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Usina Pau D’alho S.A. 
No  IE  foi Vice Presidente e exerceu 
dois mandatos no Conselho Delibe-
rativo. Foi Membro das divisões Téc-
nicas de Engenharia Ambiental e de 
Transportes.  Durante  oito  anos  foi 
Superintendente de Obras para a re-
gião Metropolitana de São Paulo, e 
depois Diretor Presidente da SABESP. 
Foi Secretário de Estado de Obras e 
do  Meio  Ambiente  no  Governo  do 
Estado de São Paulo e Secretário de 
Transportes da Prefeitura do Muni-
cípio de São Paulo.

 
 
CARLOS ANTONIO 

PONTES
É candidato ao 
Conselho Fiscal

 
Engenheiro  Civil 
pela  Universidade  

Mackenzie, exerceu sempre ativida-
des  profissionais  por  conta  própria 
como  empreendedor,  construtor  e 
na  comercialização  de  imóveis  Foi 
assessor  técnico da Câmara Munici-
pal de São Paulo, trabalhou da De-
fesa Civil e como Engenheiro da Pre-
feitura de São Paulo. É membro da 
Câmara de Mediação e Arbitragem 
do Instituto de Engenharia.

 JASON PEREIRA 
MARQUES

É candidato ao 
Conselho Fiscal

 
Formado  em  En-
genharia Civil pela 
Universidade  Ma-

ckenzie,  foi  durante  23  anos  pro-
fessor na FAAP. Diretor de Assuntos 
Acadêmicos  do  IE,   é  o  responsável 
pelos  trabalhos  de   campo  da  Mar-
ques  &  Marques  desde  o  seu  início 
de operações em 1999. Tem atuado 
como Assistente Técnico da Procura-
doria Geral do Estado. Em 40 anos de 
atuação  profissional  participou  de 
grandes  projetos,  em  vários  pontos 
do  País.  Podemos  citar  o  Rodoanel 
Mario Covas, a Cia. Vale do Rio Doce, 
a  Ferronorte e a Ecovias.  Trabalhou 
em diversas empresas como: Geotéc-
nica, Brasconsult, Promon, Tecnosan, 
GH Engenharia, Dersa e DER.

 
UGO TEDESCHI
É candidato ao 
Conselho Fiscal

 
Engenheiro  Civil 
pela  Escola  Poli-
técnica  -  USP,  em 

1961 fundou a empresa Tedeschi & 
Ogata  S/C  Ltda.  hoje  Tedeschi  En-
genharia  S/C  Ltda.  É  o  responsável 
técnico  por  todos  os  trabalhos  por 
ela  realizados.  Até  hoje  se  dedica 
às estruturas nos seus mais diversos 
aspectos  como:  análise,  verificação, 
projeto,  patologias,  modificações, 
direção de execução e  reforços. Em 
1979 foi Gerente geral do Departa-
mento  de  Arquitetura  e  Obras  da 
Fundação Parque Zoológico. É Mem-
bro do Conselho Fiscal do IE.

 
 HENRIQUE 

DIAS DE FARIA
É candidato a 
Suplente do 

Conselho Fiscal
 
Engenheiro  Ci-
vil  pela  USP  -  São 

Carlos e administrador pela Univer-
sidade Mackenzie. No IE, foi coorde-
nador  das  divisões  técnicas  de  Tec-
nologia,  Transportes  e  Engenharia 
Sanitária  e  diretor  de  Relações  Ex-
ternas durante duas gestões na dé-
cada de 90. Representante do IE no 
Fórum das Entidades do Crea-SP e na 
comissão do Prêmio do Invento Bra-
sileiro. Construtor de vários hospitais 
de  porte,  como  o  Incor  e  o  Centro 
Médico da Marinha, além de hotel, 
teatro e condomínio. Foi assessor de 
gabinete das secretarias de Ciência e 
Tecnologia e da Saúde e do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia.

 
 

KAMAL 
MATTAR

É candidato a 
Suplente do 

Conselho Fiscal
 
Engenheiro  Civil 

pela EPUSP. Começou a carreira com 
engenheiro  autônomo.  Pertenceu 
depois ao quadro do Departamento 
Aeroviário  da  Secretaria  dos  Trans-
portes do Estado de São Paulo, fisca-
lizando obras em diversos aeropor-
tos.  Em  1971,  através  de  concurso 
público transferiu-se para o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo. É 
presidente da Associação dos Enge-
nheiros Politécnicos. No IE é suplen-
te do Conselho Fiscal.
 
  

NELSON 
NEWTON FERRAZ

É candidato a 
Suplente do 

Conselho Fiscal
 
Engenheiro  Civil, 
Mackenzie,  1973. 
Trabalhou na con-

dução e controle de obras, principal-
mente  industriais  mas  também  pú-
blicas  e  residenciais.  Nesse  período 
desenvolveu  metodologia  própria 
para controle de custos e gerencia-
mento de obras  industriais,  sistema 
difundido através de artigos na Re-
vista Engenharia. A partir da década 

Chapa Inovação
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Candidatos Independentes

de 90 dedicou-se mais à Engenharia 
Ambiental,  tendo  participado  de 
inúmeros  projetos  e  obras  de  Esta-
ções de Tratamento de Esgotos  Sa-
nitários e Efluentes Industriais, além 

de Avaliações de Passivos Ambientais 
de áreas com potencial de contami-
nação.  No  Instituto  de  Engenharia 
já  foi  coordenador  da  Divisão  de 
Gerenciamento  de  Empreendimen-

tos. É empresário e gerente de firma 
própria,  especializada  na  área  am-
biental e conta, entre seus clientes, 
com algumas das maiores empresas 
do país.

AMÂNDIO 
MARTINS

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo
 

Engenheiro Civil  formado pela FAAP 
em 1983. Na área de informática tra-
balhou  na DATAMEC e PRODAM.  Ocu-
pou cargos de gerência e  supervisão 
nas seguintes empresas construtoras:  
EOS,   JHS,  VERTICON,   Grupo  GER-
DAU, Grupo Galli/CGN e Anauate En-
genharia.  É Auditor Líder na Gestão 
da Qualidade - ISO 9002 na indústria 
da  construção.   Na  Prefeitura  de  SP, 
desde 1993,  trabalhou na  Secretaria 
Municipal  de  Coordenação  das  Sub-
prefeituras  e  nas  subprefeituras  do 
Jabaquara,  do  Ipiranga,  da  Lapa,  da 
Vila Mariana e de Itaquera, ocupando 
cargos  de  supervisão  e  coordenação 
de  obras,  de  assessoria  especial,  de 
chefia de gabinete e de subprefeito.  No 
IE,  sócio  desde  o  início  dos  anos  90, 
exerceu, por dois mandatos eletivos, o 
cargo  de  Diretor  Social  do  Acampa-
mento. Foi membro do Conselho Deli-
berativo em duas legislaturas e mem-
bro fundador da Câmara de Mediação 
e Arbitragem do IE; ocupou a Direto-
ria de Eventos e a Diretoria de Fórum 
de Debates em que realizou inúmeras 
atividades de congraçamento e técni-
cas, respectivamente. 

ANTONIO CARLOS 
ALMEIDA PRADO 

TERRERI

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo
 
É  sócio  do Institu-

to de Engenharia desde 1990.  Atu-
ante nas divisões técnicas já exerceu 
cargos de coordenador e vice-coor-
denador em manutenção e minerais 
(áreas  de  engenharia  Mecânica)  e 
participante de palestras e reuniões. 
Formado  em  Engenharia  Mecânica 
pela FAAP em 1988 e com pós-gra-
duação  em  Administração  de  Pro-
dução (FGV) e Engenharia de Mate-
riais  pela  Universidade  Mackenzie. 
Atua há 15 anos em áreas de Enge-
nharia de Produto e como consultor 
nacional  e  internacional de  novos 
negócios. Já trabalhou na Villares e 
no Grupo Pão de Açúcar, entre ou-
tras  empresas. “Meu  objetivo  é 
exercer  um  excelente  mandato  no 
Conselho  Deliberativo,  com  opini-
ões sensatas e que favoreçam os in-
teresses de todos” 
 

 
JEFFERSON 
DEODORO 

TEIXEIRA DA 
COSTA

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo
 
Engenheiro de Segurança do Traba-
lho  desde  1994,  com  vivência  nas 
áreas de construção civil e hospita-
lar e de instituição financeira. Atua 
na elaboração e implementação do 
PPRA (NR9), PCMAT (NR18) e da SST 
nos serviços de saúde (NR-32); Ergo-
nomia.  Rotina  do  SESMT.  Vivência 
em  elaboração  de  laudos  técnicos, 
palestras,  treinamentos,  seminários 
e  cursos.  Gestão  Qualidade  Total  – 
ISO 9000 e Qualidade Ambiental ISO 
14000. Coordenador da Divisão Téc-
nica  de  Segurança  no  Trabalho  do 
Instituto de Engenharia e diretor da 

Associação Paulista de Engenheiros 
do Estado de São Paulo. “Mudança 
com segurança”. Para você que co-
nhece meu trabalho, peço seu voto 
e de seus colegas. Conte comigo.

 
 

JOSÉ EDUARDO 
W. DE A. 

CAVALCANTI

É candidato ao 
Conselho 

Deliberativo

Engenheiro Químico, formado pela 
Escola  de  Engenharia  Mauá,  em 
1968.  MBA  em  Administração  e  Fi-
nanças na FIA-USP em 2000. Foi, du-
rante muitos anos, coordenador da 
Divisão  de  Engenharia  Sanitária  e 
Diretor  do  Departamento  de  Meio 
Ambiente e Energia do Instituto de 
Engenharia.  Foi  também  membro 
do Conselho Deliberativo do Institu-
to de Engenharia e mentor do Pro-
jeto Memória da Engenharia Sanitá-
ria,  traduzido  em  vídeos  e 
publicações, dentre as quais “O Sis-
tema  Cantareira”,  “O  Sistema  Rio 
Claro”, “Os Esgotos de São Paulo”. 
Autor de vídeos  institucionais e de 
mesa-redondas,  destacando-se  “O 
Programa Sede Zero”, ”Os 30 Anos 
da  Revolução  Constitucionalista  de 
32”  e  “Os  90  Anos  do  Instituto  de 
Engenharia”. Representa o Instituto 
no Comitê da Bacia do Alto Tietê e 
no  Conselho  do  Instituto  Mauá  de 
Tecnologia. É membro do Conselho 
Superior  de  Meio  Ambiente  da 
Fiesp.  É  diretor  do  Grupo  Ambien-
tal. Candidato ao Conselho Delibe-
rativo do IE propugnará pelo forta-
lecimento das Divisões Técnicas.



 19Instituto de Engenharia      n.31      março  2007

Ano III  •  número 31
março 2006

Publicação Oficial do
Instituto de Engenharia

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120
V. Mariana - São Paulo - SP

www.ie.org.br

Conselho Editorial

Presidente: Eduardo Lafraia
André Steagall Gertsenchtein
João Antonio Machado Neto

 Victor Brecheret Filho 
 João Ernesto Figueiredo

Editora Responsável:
Fabiana de Holanda (Mtb 14389-SP)

Redação/IE

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 - 04012-180 - São Paulo
Telefone: (0xx11) 5574-7766 (r. 210) E-mail: imprensa@ie.org.br

Publicidade:
Contatos:  (11) 4412-1118  e  5574-7766

Diagramação/Arte:
Silvio Ramos Jr./Teor Comunicações

Textos: Fabiana de Holanda e Fernanda Nagatomi    
Fotos: Maria Clara Diniz e Claudionor O. Silva

É permitido o uso de reportagens do Jornal do IE, desde que citada a fonte e comunicado à redação. Os artigos publicados com assinatura não 
traduzem necessariamente a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e de refletir 

as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

EXPEDIENTE

Cultura&Lazer

liv
ro

s

Pioneirismo nos Céus – A História da 
Divisão de Aeronáutica do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de 

São Paulo (1934-1957)
Instituto de Pesquisas Tecnológicas

124 páginas - R$ 25,00
 
A  obra  narra  a  história  de  um  dos  mais  im-
portantes  capítulos  da  trajetória  da  aviação, 
da  engenharia  e  da  indústria  aeronáutica  no 
Brasil. Entre os anos de 1934 e 1957, a Seção 
de Madeiras e Aeronáutica, depois Divisão de 
Aeronáutica, do  Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas do Estado de São Paulo, projetou aviões 
e planadores, construiu protótipos, deu supor-
te à indústria aeronáutica e às aviações civil e 
militar,  fabricou centenas de hélices e chapas 
de contraplacados, pesquisou materiais, minis-

trou cursos e formou engenheiros e 
técnicos que contribuíram 
para  consolidar  a  cultu-
ra aeronáutica no país. O 
desenvolvimento  da  Di-
visão  de  Aeronáutica  do 
IPT era parte de um proje-
to  do  governo  do  Estado 
de São Paulo, a partir dos 
anos 1930, de estabelecer 
uma  indústria  aeronáu-
tica  diante  da  crescente 
importância  do  avião  em 
todo  o  mundo,  o  que  ficou  ainda 
mais  agudo  durante  a  Segunda 
Guerra Mundial.

A área de alimentos é um segmento 
industrial  que  exige  contínuo  apri-
moramento dos processos de fabrica-
ção.  Desenvolvimento  de  novas  tec-
nologias e produtos, além da garantia, 
sob todos os aspectos, de um padrão 
de qualidade característico deste se-
tor  de  atividade.  Isto  só  é  possível 
com os conhecimentos da área de ci-

Química de Alimentos
2ª edição revista

Instituto Mauá de Tecnologia e Editora Edgard Blücher
Eliana Paula Ribeiro e Elisena A. G. Seravalli

196 páginas - R$ 59,90

ência de alimentos. Nos seis capítulos a 
obra aborda os principais componentes 
dos alimentos: água,  carboidratos, pro-
teínas,  lipídeos, pigmentos e vitaminas. 
Em cada um deles se destaca a discussão 
da estrutura química e se trata das prin-
cipais  reações,  propriedades  funcionais 
e alterações durante o processamento e 
armazenamento dos alimentos.
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Cultura&Lazer crônica
Leio em Carta Capital nº 433: 

“Como qualquer sambista 
carioca da velha guarda 

sabe, a única semelhança com a 
imagem de um casal dançando 
minueto está no fato de que an-
tigamente, o chique numa escola 
era se fantasiar com perucas Luis 
XV”. (Carlos Leonam) e, “Depois 
de se globalizar, o desfile passou 
a ser um lugar interessante para 
as pessoas aparecerem. É 
o tal in e out. Então tem 
rainha de bateria que 
é modelo, atriz.” (Dona 
Ivone Lara, velha guarda 
do samba).
 
A fúria do jornalista ca-
rioca não se dirige ao JN, 
mas ao fato de que a in-
formação errada veio de 
um sambista paulistano e 
não de um “sambista ca-
rioca da velha guarda”. 
Escapou, ao jornalista, 
outra notícia, esta, sim, 
de fazer chacoalhar os 
ossos dos da velha guar-
da já mortos: o desfile 
da Imperatriz Leopoldi-
nense foi comprado pelo 
Conselho Norueguês de 
Pesca, por R$ 1 milhão 
para promover o consumo de 
bacalhau, Urbe et Orbe. A ver, a 
que ponto chegaram as escolas 
de samba!
Infelizmente, – e o jornalista 
bem o sabe – foi na zona sul do 
Rio, com a criação da Banda de 
Ipanema, que a classe média e as 
elites - que faziam a sua festa nos 
bailes do Municipal e do Copaca-
bana e seus desfiles de fantasia 
em variados clubes da “socieda-
de carioca” - descobriram que 
podiam transferir sua festa para 

o Sambódromo, com ganhos con-
sideráveis em exposição pública, 
investimentos de porte e grandes 
lucros financeiros.
Descoberto o filão, os novos ani-
madores culturais, ao transfor-
marem os desfiles em uma festa 
anual de abrangência planetária, 
assumiram e impuseram mudan-
ças necessárias à maximização dos 
investimentos. A música, de sam-

ba tornou-se pancadaria musical, 
cronômetro da correria pelo sam-
bódromo; as até então recatadas 
passistas que apenas sonhavam 
desfilar com uma “fantasia de rei, 
ou de pirata ou jardineira”, apren-
deram com as coristas, modelos, 
atrizes e socialites que só a nudez 
de um corpo escultural tem valor 
nos novos tempos; inventou-se até 
mesmo um figurante inexistente 
– a rainha desnuda das baterias. O 
carnaval de passistas, competição 
musical e qualidade rítmica vira-
ram pó, tema de teses acadêmicas.

De quem, senão da própria emis-
sora de TV, veio a informação de 
que mestre sala e porta bandeira 
usam passos do minueto? Não 
haveria interesse da TV, em suas 
emissões para a Europa, em criar 
a ilusão de que as evoluções dos 
sambistas tem origem no melhor 
da cultura européia?
Batalha perdida, caro Leonam; 
vocês de Ipanema despertaram o 

apetite dos novos donos 
do showbiz e, desde en-
tão, a eles cabe escrever 
a história do novo Car-
naval. Desde a entrevista 
do mestre sala paulistano 
ao JN, por mais que nós, 
leitores da Carta Capital, 
fiquemos conhecendo as 
origens da dupla carna-
valesca, para os milhões 
de telespectadores do JN 
a história é outra e des-
mente a letra da antiga 
marchinha de carnaval, 
que dizia “minueto tu és 
do Municipal, tu não és 
de Carnaval”.
Cito o jornalista mais odia-
do, nas praias da zona sul 
carioca, profundo estu-
dioso da música popular 
brasileira, José Ramos Ti-

nhorão, em “Porque morrem as 
escolas de samba”, texto de 1966: 
“os turistas viram com espanto 
(em 1965) os antigos passistas 
virtuosos marcando, no asfalto 
das avenidas, os passos de ballet, 
ensaiados por bailarinos como 
Mercedes Batista”. Ou, agora 
2007, pela bailarina clássica Ana 
Botafogo, e sua ala de passistas 
em traje de Lago dos Cisnes. Não 
nos escandalizemos se em 2008, 
alguma escola substituir a bate-
ria por uma orquestra sinfônica.

É música? Então me acorde!
 

Reginaldo Assis de Paiva


