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S E Ç Õ E S

Promover a engenharia, em be-
nefício do desenvolvimento e da 
qualidade de vida da sociedade. 
Realiza essa missão por meio da: 
promoção do desenvolvimento 
e da valorização da engenharia; 
promoção da qualidade e cre-
dibilidade de seus profissionais; 
prestação de serviços à sociedade, 
promovendo fóruns e debates 
sobre problemas de interesse pú-
blico, analisando e manifestando-
se sobre políticas, programas e 
ações governamentais, elaboran-
do estudos, pareceres técnicos e 
propostas para o poder público e 
para a iniciativa privada; presta-
ção de serviços aos associados. 
Suas ações estão dirigidas para: 
a comunidade em geral; os ór-
gãos públicos e organizações não 
governamentais; as empresas do 
setor industrial, comercial e de 
serviços; as empresas de enge-
nharia, engenheiros e profissio-
nais de nível superior em geral; os 
institutos de pesquisas e escolas 
de engenharia; e os estudantes 
de engenharia.

104
106
108

110
113
116
119
122
123
124
125
128
130
133
135
136
141
144
145
149
151
154
156
160
164
167
170
172
177
180
183
185
186
189
190
192
193

194
199

 PALAVRA DO PRESIDENTE 9

 CARTAS 10

 PALAVRA DO LEITOR 14

 CURTAS 20

 DIVISÕES TÉCNICAS 28

 CRÔNICA 203

 MEMÓRIA 205

 ENGENHO & ARTE 206

 BIBLIOTECA 208

 OPINIÃO 210

Nesta Edição 610.indd   7 25/07/2012   17:31:23


