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Comentário sobre o 91º aniversário de
existência do Clube de Engenharia de
Pernambuco.

Em primeiro de junho de 2010, depois de um ano de intensa movimentação e repleto
de desafios e realizações, o Clube de Engenharia de Pernambuco – agremiação que, desde
1919, vem acompanhando de perto a história do País, oferecendo companhia e contribuições
aos principais episódios do interregno – encerrará o período comemorativo do seu 90º
aniversário.
Contornando as dificuldades próprias das entidades que lutam para vencer os
obstáculos

do

dia-a-dia, o

Clube

de

Engenharia

de

Pernambuco

abriu

o

Período

Comemorativo em 1º de junho de 2009 com a realização do seminário ’90 anos de
engenharia no Brasil’. Naquele evento, depois de descerrar Placa Comemorativa, brindar a
Região com palestras de alguns dos principais líderes da engenharia nacional e ser
homenageado pelos Correios & Telégrafos com o lançamento de belo selo comemorativo, o
Clube de Engenharia de Pernambuco instalou a Ordem do Mérito Manoel Antônio de Moraes
Rego, que já nasceu forte com a presença do governador Eduardo Campos, senador, exgovernador e ex-vice-presidente da república Marco Maciel, empresários Armando Monteiro
Filho e Antônio Queiroz Galvão, ministro Sergio Rezende, reitores Amaro Lins e Valmar
Corrêa de Andrade, executivos Dilton da Conti (CHESF) e João Antônio Pacífico Ferreira
(Odebrecht), deputados Geraldo Coelho, Augusto Coutinho, Fernando Ferro, José Chaves e
Raul Henry, presidentes Marcos Túlio de Melo, do CONFEA, José Tadeu da Silva, do CREA-SP,
José Mário Cavalcanti, do CREA-PE, Miguel Arcanjo Cordeiro Amorim Silva, da Assaepre,
Jorge Wicks Corte Real, da FIEPE, Sebastião Campello, do Cenor, Eudes Souza Leão Pinto, da
Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, Fernando Freitas, do SENGE-PE, Armando
Monteiro Neto, da CNI, ex-presidentes, conselheiros e dirigentes do Clube de Engenharia de
Pernambuco e outros luminares da engenharia nacional. Encerrado com a inesquecível ‘Festa
dos 90 anos’, o seminário ainda abrigou a instalação do Memorial da Engenharia em
Pernambuco – evento realizado conjuntamente com a Universidade Federal de Pernambuco
na antiga Escola de Engenharia de Pernambuco, na Rua do Hospício, que materializou a
decisão de resgatar a memória da engenharia praticada no Estado e ensejou significativa
homenagem aos decanos das engenharias.
Ao longo deste período comemorativo, o Clube de Engenharia de Pernambuco voltou
a reunir a Ordem do Mérito Manoel Antônio de Moraes Rego para dar posse ao comendador
Armando Monteiro Filho na presidência da congregação, prestar homenagem póstuma ao
paisagista Burle Marx e ao presidente João José Rodrigues e para admitir a ministra Irene

Campos Gómez, presidente da UPADI, os presidentes Celso Muniz, da Associação Comercial
de Pernambuco, Marcello Chagas, da ADEMI, Enzo Betancourt, do Colégio de Engenheiros de
Venezuela, o vice-presidente Fernando Moura, o superintendente de operações internacionais
da Eletrobrás Sinval Zaidan Gama, o ex-presidente Camilo Brito e o senador Cristovam
Buarque.
De lá para cá, o Clube de Engenharia de Pernambuco pontilhou a agenda com
eventos marcantes para a história da entidade e da engenharia brasileira.
Além de tratar temas de grande importância para o progresso, o Seminário
Permanente de Desenvolvimento estendeu suas preocupações com o planejamento de longo
prazo e concebeu a chamada ‘Rodada Araripe’, que vai redundar em documento com
recomendações capazes de alavancar o desenvolvimento de importante região do Estado,
servindo de símbolo e semente para eventos de igual natureza.
O período comemorativo foi muito denso, abrigando realizações em muitas áreas.
Em parceria com as entidades de classe, o Clube de Engenharia de Pernambuco
realizou a 1ª Festa das Entidades, um congraçamento que animou as engenharias no final do
ano passado e gerou a experiência necessária para a realização de outras festas conjuntas,
como o Forró das Entidades que está programado para o próximo dia 18 de junho. Por outro
lado, ainda ecoam os acordes ouvidos no ‘Sábado de Zé Pereira’, quando, inaugurando uma
nova tradição no carnaval pernambucano, a entidade saudou o Galo da Madrugada desde o
‘Camarote do Clube de Engenharia’, onde promoveu a festa dos blocos de Concreto e do
Bezerrão Aloprado.
Noutra vertente, acolhendo reclamos de associados, em parceria com o CREA-PE e
com a Universidade de Pernambuco, realizou cursos de vistorias e, ainda, cursos
preparatórios para concursos e, se não bastasse, o Clube de Engenharia de Pernambuco se
inscreveu na Biblioteca Nacional e, com registro próprio, lançou robusta linha editorial – um
programa que, além dos anais do seminário ’90 anos de engenharia no Brasil’, contempla
revistas, informativos e uma revista científica – publicações que levam a marca ENGENHAR
em alusão à capacidade da engenharia criar coisas em prol da sociedade. Esta linha editorial
alcançou o público em 25 de março, quando, em a parceria da CHESF, FIEPE, SENAI.
EletroNuclear, Suape, Consórcio Píer, Caixa Econômica e construtoras MD Engenharia e
Queiroz Galvão, o Clube de Engenharia de Pernambuco lançou a monumental revista
comemorativa ’90 anos de engenharia no Brasil’, cujos exemplares circulam em círculos
decisórios nos âmbitos municipal, estadual e federal e enriquecem bibliotecas de alguns dos
principais formadores de opinião do País.
Neste período, tendo alcançado o patamar mínimo de funcionamento interno, o Clube
de Engenharia de Pernambuco pode atribuir maior atenção às questões regionais, nacionais
e internacionais. Neste quesito, ganham destaque a participação da entidade na instalação
do movimento ‘Pensar as Américas’, cujo manifesto foi firmado em La Hatilla, na Venezuela;
as reuniões da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros – FEBRAE (novembro de
2009 e março de 2010) que auspiciou no Recife; a fundação – junto com o Instituto de

Engenharia (SP), Instituto de Engenharia do Paraná, Sociedade Mineira de Engenheiros e
Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul – da Congregação Nacional das Entidades
Pioneiras, através da qual adquiriu acesso direto ao Confea; a realização do II Encontro
Regional dos Clubes de Engenharia do Nordeste, ocorrido no Recife, em novembro de 2009;
e a conquista de um posição na direção nacional da FEBRAE.
Mais que empenho de uma gestão, as realizações alcançadas neste período
comemorativo encerram mensagens de afirmação e símbolos da atuação de uma entidade
que atravessa os tempos mantendo o arroubo juvenil dos revolucionários e a cautela
providencial dos mais experientes visando oferecer sua contribuição para o crescimento
econômico, desenvolvimento social e progresso das engenharias.
(*) Alexandre Santos é presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco.
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representam os profissionais da engenharia do nosso estado. Parabens e Eterno Sucesso!!!
O autor não se responsabiliza pelo conteúdo dos comentários dos leitores, mas adverte que textos
ofensivos e que contenham agressão, discriminação, palavrões, ou que de alguma forma incitem a
violência, ou transgridam leis e normas vigentes no Brasil, serão excluídos.

