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Cesar Cavalcanti
assume gerência do
ICPS, em Recife

Em agosto, o acadêmico
Cesar Cavalcanti de Oliveira
foi nomeado pelo Prefeito do
Recife, Geraldo Júlio, gerente
geral de planejamento de
transporte público do
Instituto da Cidade Pelópidas
Silveira (ICPS), órgão
vinculado à Secretaria de
Planejamento Urbano da
cidade.
De acordo com o acadêmico,
o objetivo é contribuir com os
colegas da Prefeitura na
elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana da cidade
do Recife, documento que é
exigido pela Lei de
Mobilidade Urbana de
03/01/2012 a todos os
municípios com mais de 20
mil habitantes.
Para elaborar o Plano de
Mobilidade do Recife, o ICPS
já realizou dois seminários
esse ano. A ideia é discutir
temas voltados para o
planejamento da cidade por
meio de ciclos de palestras e
debates abertos ao público.
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Especialista no assunto, Cesar
Cavalcanti acredita que
muitas inovações
irãoacontecer, em termos
tecnológicos, na mobilização
urbana privilegiando a
questão da segurança, do
conforto e da conveniência
das viagens. “Mas para que
isso ocorra, é fundamental
que os gestores públicos se
conscientizem da
necessidade de uma
assessoria técnica
especializada, séria e
competente, para dar o
indispensável respaldo técnocientífico e consistência às
suas decisões”, afirma.

Paulo Alcântara Gomes
escreve artigo sobre
Educação no Brasil

O acadêmico Paulo Alcântara
Gomes escreve
semanalmente para o Blog do
Noblat, do jornal O Globo.
Entre os artigos publicado em
outubro está o intitulado "O
dia do Mestre: há o que
comemorar"?.
O texto, traz uma análise da
Educação no país e faz uma
homenagem aos professores
de todo o Brasil.

Professor
Luiz Calôba recebe
Prêmio Capes-Elsevier

O acadêmico professor Luiz
Calôba foi indicado pela
Elsevier e pela CAPES como
um dos agraciados pelo
Prêmio Capes-Elsevier 2015.
Este Prêmio é uma iniciativa
da Elsevier em parceria com a
CAPES e reconhece os
pesquisadores brasileiros que
em sua carreira acadêmica
apresentam uma produção
científica de alto destaque e
excelência retratada na base
de dados Scopus, a mais
ampla base de resumos e
citações de literatura
científica mundial e que tanto
contribuem para o
desenvolvimento do país.
Desta forma, muito honra a
Academia Nacional de
Engenharia ter nos seus
quadros o professor Calôba,
um dos pesquisadores
merecedores deste Prêmio
pela produção de pesquisas
que causaram impacto na
comunidade científica,
artigos publicados e
indexados na base Scopus, e
orientações acadêmicas
comprovadas pelo currículo
Lattes. A entrega do Prêmio
será no dia 12 de novembro,
em Brasília.
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N° 02 - NOVEMBRO 2015Professor Luiz Bevilacqua
participa de Fórum sobre
Interdisciplinaridade

O acadêmico Luiz Bevilacqua
participou do Fórum de
Interdisciplinaridade,
realizado, entre o final de
setembro e o início de
outubro, na Pontifícia
Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC-RS).
Responsável pela criação da
Universidade Federal do ABC,
onde a interdisciplinaridade é
uma realidade desde o início
do curso, o professor falou
sobre o tema e destacou a
importância da
interdisciplinaridade na
formação de qualquer
profissional. A entrevista
pode ser conferida no site da
universidade.

Matéria do Valor
Econômico divulga estudo
do Prof° Reinaldo Castro

No dia 22 de outubro, o
jornal Valor Econômico
publicou a matéria “Tarifa
cara incentiva uso racional”,
sobre a questão da energia.
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A matéria lembra do
lançamento da norma ISO
50.001, voltada para a gestão
e o uso eficiente de energia e
ressalta o projeto lançado em
setembro pela Aneel, com o
objetivo de priorizar a
eficiência energética por
meio da substituição de
motores elétricos na
indústria.
O estudo, liderado pelo
acadêmico Reinaldo Castro
Souza, a pedido da Abinee
(Associação Brasileira da
Indústria Elétrica e
Eletrônica) concluiu que há
desperdício de 7 milhões de
megawatts-hora e foi
destaque na publicação.
Confira aqui.

Padre Pedro relança
“Homilias - Subsídios para
pregação, leitura e
oração”

Presidente da Mantenedora
da PUC-Rio e da Fundação
Padre Leonel Franca, o
acadêmico padre Pedro M.
Guimarães Ferreira lançou,
no dia 21 de outubro, a
segunda edição do livro
"Homilias: Subsídios para
pregação, leitura e oração".
Com 653 páginas, o livro é
uma coletânea das homilias

das missas proferidas por ele
desde 1997 e pode ser
encontrado em diversas
livrarias.

Obituário -----------------Paulo Ferreira de Souza Filho

Um dos fundadores da

Academia Nacional de
Engenharia (ANE),
engenheiro civil e eletricista,
pela Escola Nacional de
Engenharia, Paulo Ferreira de
Souza Filho faleceu no dia 14
de outubro, em São Paulo.
Notável profissional,
desenvolveu diversas
atividades ao longo de sua
carreira. Trabalhou na
Companhia Telefônica
Brasileira, no Conselho
Nacional de Águas e Energia
Elétrica (CNAEE), na
Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), nos Ministérios do
Interior e de Minas e Energia,
entre outros.
Foi professor, publicou
artigos e livros sobre
Engenharia e proferiu
palestras sobre o tema.
Engenheiro ético, atuante e
preocupado com as questões
nacionais e da engenharia,
atuou em diversas
associações e entidades de
classe.
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