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A mesa contou com a participação
de representativos profissionais

José Roberto Bernasconi recebe o título de
Eminente Engenheiro do Ano de 2010

P

ersonalidades ilustres do mundo da engenharia, da política, da universidade e
da administração pública, além de empresários e representantes de entidades de classe,
compareceram ao Instituto de Engenharia no
dia 13 de dezembro passado para prestigiar a
premiação do engº José Roberto Bernasconi,
escolhido Eminente Engenheiro do Ano de
2010. A tradicional láurea, concedida anualmente desde 1963 ao profissional de destacada contribuição ao desenvolvimento da
engenharia brasileira, já contemplou vários
dos mais representativos profissionais da engenharia brasileira.
Bernasconi tem sido um incansável defensor da tese do planejamento e da contratação de projetos executivos pela melhor
solução técnica, permitindo empreendimentos que resultem em um legado a ser
desfrutado por muitas décadas, justificando
assim os pesados investimentos neles realizados. Essa foi a característica principal
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de suas duas gestões, de 2006 a 2009, na
presidência nacional do Sindicato Nacional
das Empresas de Arquitetura e Engenharia
Consultiva (Sinaenco) e também na atual
gestão como presidente do Sinaenco seção
São Paulo.
Na solenidade, que comemora o Dia do
Engenheiro (11 de dezembro) – data que
também marca a assinatura do Decreto
Federal nº 23.569, de 1933, que regulamentou a profissão de engenheiro, de arquiteto e de agrônomo, criando-se o sistema Confea/Crea’s, o discurso de saudação
a Bernasconi foi feito pelo seu amigo e
ex-presidente do Instituto de Engenharia,
Eduardo Ferreira Lafraia.
“O Instituto, ao escolher o nome de
José Roberto Bernasconi, está na realidade prestigiando a engenharia brasileira
através de um brilhante profissional, um
empresário de sucesso e um líder empresarial com uma sólida carreira a serviço

do país. Ele possui, além de uma longa
trajetória técnica e empresarial, uma destacada militância nas entidades e associações de classe ligadas à engenharia e à
cadeia produtiva da construção civil, em
uma ação interessada e voluntária que
demonstra o seu espírito público”, enfatizou Lafraia, acrescentando que “Bernasconi está sendo homenageado por representar a engenharia séria, consistente
do ponto de vista técnico, e também por
sua busca pela valorização da atividade,
perseguindo tenazmente o respeito a um
segmento que é a base de todo empreendimento público e privado, ou seja, o
projeto, desde a sua fase inicial de viabilidade até o projeto executivo”.
“Como se sabe”, arrematou Lafraia, “o
projeto é que define a qualidade e a solução
inteligente de uma obra. Parece lógico, mas
nem sempre tem sido assim. Vivemos períodos em que o projeto é comprado pelo me-

O prefeito da cidade de São Paulo, engº Gilberto
Kassab, destacou o trabalho de Bernasconi em prol
da cidade e do país com grande espírito público
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Destacando a importância de personalidades como Bernasconi, Fagundes
afirmou: “Felizmente 2010 foi um ano
próspero. Já estamos
quase esquecendo as
agruras da longa recessão que durou de
1985 ao ano 2000”.
Hoje a preocupação
é inversa, explica
Aluizio. “Há investimentos. Há empregos disponíveis. Mas
não há engenheiros
jovens. Nem médios.
Aluizio Fagundes, presidente do Instituto de Engenharia, fez a
Há apenas alguns
entrega do troféu e diploma ao engº José Roberto Bernasconi,
Eminente Engenheiro do Ano de 2010
velhos engenheiros
que teimaram em
continuar, pagando alto custo por isso!
planos, projetos, construção e produção,
Essa nova onda de progresso econômico
gerenciamento, gestão, operação, manunos pegou desprevenidos, mas deu alguns
tenção, ou seja, estão presentes em todas
recados: o apagão energético, o apagão
as fases e em todos os ciclos da vida de um
aéreo, o apagão da mobilidade urbana, o
equipamento ou da produção. Mas lamenapagão da drenagem urbana... E há outro
tavelmente a engenharia não tem sido ressério apagão a caminho: o do abastecipeitada e nem utilizada de maneira correta
mento de água potável. Decididamente,
em nosso país. Perdemos o hábito de planenossa infraestrutura está no limite opejar, que é pensar antes. Quem pensa antes
racional. Há tudo de novo por fazer e há
executa melhor.
tudo por fazer de novo.”
As circunstâncias, ao longo dos anos,
levaram a nação a não planejar adequadaSem engenharia não se faz progresso
Emocionado, José Roberto Bernasconi
agradeceu aos presentes, “que se deram ao
trabalho de se deslocarem de suas casas,
alguns de suas cidades e até estados, para
celebrarmos juntos esta noite”.
Lembrando que além de engenheiro
maduro ele é também advogado, formado
recentemente, Bernasconi formulou a seguinte comparação: “Os estudantes de direito aprendem desde o primeiro ano que
sem os advogados não se faz justiça. E nós,
engenheiros? A engenharia, que é ciência,
técnica e até arte, é a propulsora do desenvolvimento, e os engenheiros seus operadores. Se eu acredito que sem advogado não
se faz justiça, concluo também que sem enO discurso de saudação a Bernasconi foi feito pelo
genheiros não se faz desenvolvimento. Eles
seu amigo e ex-presidente do Instituto de
Engenharia, engº Eduardo Ferreira Lafraia
são responsáveis por elaboração de estudos,
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nor preço como outro insumo
qualquer, esquecendo-se dos
componentes de boa técnica e,
principalmente, da criatividade,
fatores fundamentais para o
progresso e a modernidade”.
Também o prefeito Gilberto Kassab, que marcou uma
rápida presença no evento realizado no Instituto de Engenharia devido à chuva que castigava a cidade naquela noite, também não poupou
elogios ao homenageado: “É um grande
orgulho ser amigo de José Roberto Bernasconi, pois sempre fui admirador do seu
trabalho e de sua liderança. Mais uma vez
o Instituto de Engenharia faz a concessão
desse prêmio a alguém que merece, que há
muitos anos vem trabalhando em prol dos
interesses da cidade, alguém que pensa a
cidade e o país com grande espírito público e idealismo”.
Palavras que foram compartilhadas pelo
presidente do Instituto de Engenharia, Aluizio de Barros Fagundes. “O nosso Eminente Engenheiro do Ano de 2010 encarna a
perseverança, o trabalho, a pregação pelo
planejamento, pelos alertas públicos e o
incessante esforço para minimizar a dispersão da nossa classe.”
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O presidente do Instituto de Engenharia,
Aluizio Fagundes,
ressaltou no
homenageado a
perseverança, o trabalho
e a pregação pelo
planejamento

mente. Decidido
um investimento, urgente era
iniciar a obra.
Assim, nos tempos de estudo de
alternativas, de Para Bernasconi a engenharia é a propulsora do
amadurecimento desenvolvimento, os engenheiros seus operadores,
e que sem engenheiros não se faz desenvolvimento
de decisões, de
elaboração
dos
projetos a partir dos dados de campo, essas etapas foram
quase que completamente suprimidas. Ainda pior, projetos
de engenharia são contratados pelo menor preço, até mesmo
por pregão, desrespeitando o rumo natural do processo de
projetar, do criar e decidir a partir do conhecimento técnico
e do amadurecimento profissional do projetista. Esta prática
errada desconsidera que no projeto está o código genético,
o genoma, o DNA de qualquer empreendimento. É o projeto
que define o código genético de qualquer obra. E se esquecendo que antes de uma boa obra existe sempre um bom
projeto. Essa prática, que não dá prazos para o projeto, corresponde à preparação do desastre. O resultado é previsível:
má qualidade, obras paralisadas, inacabadas, custos muito
acima do previsto, e também, às vezes, recursos financeiros
empoçados, não utilizados por falta de projetos e má gestão.
É frequente, como está acontecendo no PAC [Programa de
Aceleração do Crescimento]. Parece óbvio, mas as más decisões não podem levar a bons resultados”.
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Divisões Técnicas premiadas
Como acontece todos os anos, nessa
mesma ocasião, o Instituto de Engenharia
promove também a premiação dos melhores trabalhos do ano. A entrega dos
prêmios foi conduzida pelo engº Marcelo
Rozenberg, vice-presidente de Atividades
Técnicas:
Melhor Trabalho Técnico do Ano
Trabalho: “O Sistema de Licenciamento Ambiental e o Desafio Econômico – Proposta
para o Estado de São Paulo”
Autor: Engº Paulo Ferreira
Menção Honrosa
“O Método do Vento Sintético – Novas Considerações”
Autor: Engº Mario Franco e Engº Sergio Ricardo Pinheiros Medeiros
Melhor Trabalho do Ano analisando temas de interesse do setor público
Trabalho: “A Justiça suportada pela racionalidade da engenharia quando o Poder
Judiciário está submetido à ação perversa
da mídia”
Autor: Engº Alfredo Mario Savelli
Melhor Trabalho do Ano analisando temas ligados ao exercício da profissão
Trabalho: “Calçadas”
Autora: Engª Miriana Pereira Marques
Divisão Técnica mais atuante:
Divisão Técnica de Estruturas
Coordenador: Engº Natan Jacobsohn
Levental
Vice-Coordenador: Engº Lucio Martins
Laginha
Secretário: Engº Rafael Timerman 		

Os premiados das Divisões
Técnicas receberam medalhas
e diplomas do engº Marcelo
Rozenberg, vice-presidente de
Atividades Técnicas do Instituto
de Engenharia
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Divisão Técnica com a melhor avaliação
qualitativa:
Divisão Técnica de Estruturas
Coordenador: Engº Natan Jacobsohn Levental
Vice-Coordenador: Engº Lucio Martins
Laginha
Secretário: Engº Rafael Timerman

