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Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 
 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

POLÍTICA NO BRASIL 
 

DESMORONAMENTOS DE ENCOSTAS E 
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS INEFICIENTES 

 
Em 28 de março de 2018 17:59, Marcos Carnaúba escreveu: 

Caros 
Para conhecimento. 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/queda-de-encosta-bloqueia-parcialmente-a-
rodovia-mogi-bertioga-sp.ghtml 
Abraços caetés 
Marcos Carnaúba 
Eng.º Civil Crea 3034 D - PE/FN 
Maceió - Alagoas – Brasil 
De: Moacyr Schwab <moa.schwab@gmail.com> 
Data: 29 de março de 2018 10:50 
Assunto: Re: DESMORONAMENTO DE ENCOSTA 
Para: Marcos Carnaúba <marcarnauba@gmail.com> 

Obrigado Carnaúba, 
"CONTIVERAM" O PÉ DA ENCOSTA E ESQUECERAM A PARTE A MONTANTE. 
VER SEGUNDA FOTO. 
COM CERTEZA TAMBÉM ESQUECERAM DO GEÓLOGO. 
Um abraço e descanso na Páscoa. 
Moacyr 

Comentários & Réplicas 
De: Alvaro  
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2018 12:20 
Para: 'Moacyr Schwab'; 'Antonio Gilson Rocha'; 'Eng. ° Eneas Almeida'; 'Eng. ° William Santos Santos'; 'Marcelo Rios'; 'Marcos Melo'; 'Patrícia Menezes Rios'; 'Petronio Archilles'; 'GeoENG - Engenharia Geotécnica'; 'Hélio Uol 2' ; 'Prof. Luis 
Edmundo Prado de Campos' ; 'Fabricio Geoconsult' ; 'Roberto Guimarães'; 'Prof. Evangelista Cardoso Fonseca' Cc: Akira Koshima ABMS ; Alberto Sayão; Alessander C. Morales Kormann ; Alexandre Gusmão; André P Assis; Argimiro; 
Bureau; Edézio Carvalho; Fernando Olavo Franciss; Francis Bogossian; Frederico Sobreira UFOP; Heleno da Costa Miranda; Hugo Cassio Rocha; José A. U. Lopes; José Maria IPT; luiz antonio bressani ; Luiz Fernando Scheibe; Manfredo 
Winge;; Milton Golombek; Ogura; Ridente; Sandor Arvino Grehs; Willy Alvarenga Lacerda   
Assunto: RES: DESMORONAMENTO DE ENCOSTA 
 

Caros amigos, 
É o alto preço que essas estradas que cortam nossa Serra do Mar, e outras regiões serranas 
tropicais geologicamente assemelhadas, pagarão eternamente por adotarem uma filosofia de 
projeto (encaixe da plataforma viária na encosta via cortes) totalmente inadequada para as 
condições geológicas e geotécnicas locais. 
A Imigrantes foi a primeira a mostrar a opção correta: aliviar as encostas via privilegiamento de 
túneis e viadutos.  
A pressão que fizemos no caso da duplicação da Regis Bittencourt, no trecho Serra do Cafezal 
(nome local da Serra do Mar) foi totalmente exitosa, o projeto original em cortes foi 
abandonado e adotado um novo traçado em túneis e viadutos. Fica a lição: temos a obrigação, 
na defesa dos interesses da sociedade brasileira, de botar nossa boca no trombone. Somente 
assim os avanços tecnológicos serão definitivamente consagrados e sairão vitoriosos frente à 
incompetência técnica e à malandragem. 
Desculpem o desabafo, eu conheço bem essa estrada Mogi-Bertioga, sua abertura foi uma 
irresponsabilidade técnica promovida pela prefeitura de Mogi (cidade onde fui Secretário de 
Desenvolvimento) e o governo Maluf, em épocas passadas (a estrada foi inaugurada em 1982). 
Foi aberta praticamente sem projeto, na base de toneladas de dinamite. Nessa época estava 
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ainda no IPT e, por mais que insistimos, literalmente nos proibiram de participar desse projeto, 
e até de falar sobre ele. 
Abraços geológicos, 
Álvaro 
Geól. Álvaro Rodrigues dos Santos 
ARS Geologia Ltda. 
Geologia, Geotecnia, Meio Ambiente 
11 – 3722 1455 

www.arsgeologia.com.br  
 

De: Milton Golombek - Consultrix  
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2018 14:58 
Para: 'Alvaro'; 'Moacyr Schwab'; 'Antonio Gilson Rocha'; 'Eng. ° Eneas Almeida'; 'Eng. ° William Santos Santos'; 'Marcelo Rios'; 'Marcos Melo'; 'Patrícia Menezes Rios'; 'Petronio Archilles'; 'GeoENG - Engenharia Geotécnica'; 'Hélio Uol 2'; 
'Prof. Luis Edmundo Prado de Campos'; 'Fabricio Geoconsult'; 'Roberto Guimarães'; 'Prof. Evangelista Cardoso Fonseca' 
Cc: 'Akira Koshima ABMS'; 'Alberto Sayão'; 'Alessander C. Morales Kormann'; 'Alexandre Gusmão'; 'André P Assis'; 'Argimiro'; 'Bureau'; 'Edézio Carvalho'; 'Fernando Olavo Franciss'; 'Francis Bogossian'; 'Frederico Sobreira UFOP'; 'Heleno 
da Costa Miranda'; 'Hugo Cassio Rocha'; 'José A. U. Lopes'; 'José Maria IPT'; 'luiz antonio bressani'; 'Luiz Fernando Scheibe'; 'Manfredo Winge'; mgasolos@mgasolos.com.br; 'Ogura'; 'Ridente'; 'Sandor Arvino Grehs '; 'Willy Alvarenga 
Lacerda' 
Assunto: RES: DESMORONAMENTO DE ENCOSTA 

Interesses políticos sempre na frente da boa Engenharia. 
Só interessa por o nome na placa de inauguração. Depois, que os próximos governos resolvam 
os problemas... 
Milton Golombek 
  Diretor Executivo 

 
De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 29 de março de 2018 18:47 
Para: 'Milton Golombek - Consultrix'; 'Alvaro'; 'Moacyr Schwab'; 'Antonio Gilson Rocha'; 'Eng. ° Eneas Almeida'; 'Eng. ° William Santos Santos'; 'Marcelo Rios'; 'Marcos Melo'; 'Patrícia Menezes Rios'; 'Petronio Archilles'; 'GeoENG - 
Engenharia Geotécnica'; 'Hélio Uol 2'; 'Prof. Luis Edmundo Prado de Campos'; 'Fabricio Geoconsult'; 'Roberto Guimarães'; 'Prof. Evangelista Cardoso Fonseca'; Sen. Cristovam Buarque 
Cc: 'Akira Koshima ABMS'; 'Alberto Sayão'; 'Alessander C. Morales Kormann'; 'Alexandre Gusmão'; 'André P Assis'; 'Argimiro'; 'Bureau'; 'Edézio Carvalho'; 'Fernando Olavo Franciss'; 'Francis Bogossian'; 'Frederico Sobreira UFOP'; 'Heleno 
da Costa Miranda'; 'Hugo Cassio Rocha'; 'José A. U. Lopes'; 'José Maria IPT'; 'luiz antonio bressani'; 'Luiz Fernando Scheibe'; mgasolos@mgasolos.com.br; 'Ogura'; 'Ridente'; 'Sandor Arvino Grehs '; 'Willy Alvarenga Lacerda' 
Assunto: RES: DESMORONAMENTO DE ENCOSTA 
 

Prezado Álvaro et al., 
Muito importantes tuas observações e o registro das administrações ineficientes que não ouvem 
as recomendações de técnicos competentes. 
Em e-mail enviado ao Senador Cristovam  c/c para senadores e jornalistas e colegas, destaco 
sugestão no sentido de termos menos políticos e mais técnico-científicos tocando 
operacionalmente o Executivo brasileiro para evitar essas barbaridades derivadas, tanto da 
incompetência - muitas vezes aliada a arrogância de chefetes - quanto, como indicastes, da ação 
criminosa voltada para o ganho rápido e fácil. Copio a seguir parte desse e-mail, destacando 
trecho mais relevante em cor vermelha: 
 
“De: Manfredo Winge 
Enviada em: sábado, 17 de março de 2018 17:31 
Para: Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 
Cc: 'acir@senador.leg.br'; 'aecio.neves@senador.leg.br'; 'sen.airtonsandoval@senado.leg.br'; 'alvarodias@senador.leg.br'; 'ana.amelia@senadora.leg.br'; 'angela.portela@senadora.leg.br'; 'antonio.anastasia@senador.leg.br'; 
'antoniocarlosvaladares@senador.leg.br'; 'armando.monteiro@senador.leg.br'; 'ataides.oliveira@senador.leg.br'; 'benedito.lira@senador.leg.br'; 'cassio.cunha.lima@senador.leg.br'; 'cidinho.santos@senador.leg.br'; 
'ciro.nogueira@senador.leg.br'; 'cristovam.buarque@senador.leg.br'; 'dalirio.beber@senador.leg.br'; 'dario.berger@senador.leg.br'; 'davi.alcolumbre@senador.leg.br'; 'edison.lobao@senador.leg.br'; 'eduardo.amorim@senador.leg.br'; 
'eduardo.braga@senador.leg.br'; 'eduardo.lopes@senador.leg.br'; 'elmano.ferrer@senador.leg.br'; 'eunicio.oliveira@senador.leg.br'; 'fatima.bezerra@senadora.leg.br'; 'fernandobezerracoelho@senador.leg.br'; 
'fernando.collor@senador.leg.br'; 'flexa.ribeiro@senador.leg.br'; 'garibaldi.alves@senador.leg.br'; 'gladson.cameli@senador.leg.br'; 'gleisi@senadora.leg.br'; 'heliojose@senador.leg.br'; 'humberto.costa@senador.leg.br'; 
'ivo.cassol@senador.leg.br'; 'jader.barbalho@senador.leg.br'; 'joao.alberto.souza@senador.leg.br'; 'joao.capiberibe@senador.leg.br'; 'jorge.viana@senador.leg.br'; 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto Albuquerque 
(dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); Dep. José Fogaça ; Dep. Margarida Salomão ; Dep. Onix Lorenzoni (dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br); 'Dep. Osmar Terra (dep.osmarterra@camara.gov.br)'; 'Dep. Vieira da Cunha 
(dep.vieiradacunha@camara.gov.br)'; Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia (ana.amelia@senadora.gov.br)'; 'Sen. Cristovam Buarque (cristovam@senador.gov.br)'; Sen. Lasier Martins; 'Sen. Paulo Paim 
(paulopaim@senador.gov.br)'; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein ; Alessandra Fedeski ; Aristides Arthur Soffiati Netto (as-netto@uol.com.br); Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David Coimbra ; Eduardo Bueno; Francisco Marshall ; 
Juremir Machado ; Larissa Roso (larissa.roso@zerohora.com.br); Leila Gisele Krüger ; Luis Fernando Verissimo; Lya Luft ; Martha Medeiros; Nilson Souza ; Paulo Germano (paulo.germano@zerohora.com.br); Percival Puggina ; Rosane de 
Oliveira 
Assunto: ENC: Artigo senador Cristovam Buarque- A ineficiência é injusta / FALTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

Prezado Cristovam, 
este seu artigo apresenta uma muito boa e oportuna observação sobre as ineficiências e 
improbidades desses "governichos de coalizão" que vem grassando maiormente nas últimas 
"administrações" públicas. 
Estou divulgando, amplamente,  este seu artigo (A ineficiência é injusta) com algumas 
observações que seguem, destacando a inexistência de planejamento efetivo no País. Carecemos 
de um efetivo e respeitado Sistema de Planejamento e Acompanhamento Executivo/Financeiro 
- tipo PERT – de Projetos/ Programas/ Planos, bem como de Protocolos/ Rotinas de 
Atividades Continuadas (ou Sistêmicas) PÚBLICAS, com previsões de Custos e Prazos em um 
Sistema Governamental que integre, vertical e horizontalmente em estrutura programática 
matricial, órgãos dos executivos, desde o nível municipal até o federal se necessário, e 
reportando ações/eventos e metas planejadas, das mais simples às mais complexas e todas 
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codificadas com responsabilizações em termos de gestões e de execuções atreladas aos 
respectivos orçamentos aprovados cruzando centros e subcentros de custo com os CPF's dos 
responsáveis.  
Desta forma, qualquer anomalia em termos de tempos, custos (financeiros, humanos, 
equipamentos,..) deverá acender uma luz de revisão em tempo de execução com a indicação das 
corretas responsabilidades no projeto ou atividade para avaliação imediata e até de possíveis 
soluções programáveis (usando IA?). Em certos casos é até melhor uma revisão drástica com 
cancelamento total para evitar mais desperdícios, se assim constatada a necessidade.  
Hoje dificilmente alguém é responsabilizado pelos maiores absurdos em tempo de execução e as 
ineficiências e desastres só vão aparecer como fato consumado só no fim do projeto, cabendo 
lembrar que, diuturnamente, são relatados na imprensa casos de abandono de obras 
importantíssimas para saúde, educação,.. por conta desta bagunça sem responsabilidades 
assumidas. Assim, é comum que batalhas administrativas e até judiciais, muitas vezes inócuas, 
vão persistir nestas ineficiências e ocupar o judiciário sem servir nem de exemplo para que tais 
erros não venham nunca mais a se repetir. 
Projetos bem pensados e planejados e, por isto, realistas, dificilmente poderão ser, 
irresponsavelmente, criticados e bloqueados como ocorre atualmente nos nossos parlamentos 
entre "situação" e "oposição", via sanha sinistra da atual política de nós contra eles.. e os 
contribuintes que se ferrem. 
Assim, temos mais é que planejar.. planejar...planejar.... e, então, tudo Ok? Ok, aí é aprovar para 
só executar no tempo certo e programado, com recursos e tudo o mais conforme previsto. 
Sabemos que não é isto que vem ocorrendo pelo nosso infeliz País afora que caiu nas mãos de 
fascínoras e ladrões em uma imensa estrutura de corrupção de braços dados com sua prima irmã 
ineficiência. 
Adicionalmente, acho que no Executivo somente se deveria ter,  como chefias, funcionários de 
carreira selecionados por critérios de méritos bem objetivos e transparentes e, em seus altos 
escalões de ministros e diretores operacionais e financeiros,  através da escolha a partir de listas 
sêxtuplas de candidatos selecionados por votos amplos em associações profissionais, sociedades 
científicas, associações patronais,... todas com vínculos direto ou indireto com a(s) área(s) do 
Ministério, .. Ou seja, políticos em atuação na legislatura e/ou apaniguados sem referências 
adequadas para exercer cargo executivo ficam proibidos de assumir cargos de chefia públicos. 
Um sistema funcional de planejamento como o proposto deve ser gerenciado, revisado e 
mantido por pessoal preparado de carreira. É por isto que hoje a coisa não funciona, visto que 
de 4 em 4 anos “aparecem” novas chefias e aspones, completamente fora do assunto, para ditar 
regras onde e como deve ser gasto o dinheiro do orçamento (este mesmo também montado 
dentro de um mundo de fantasia e $onho$ dos “gerentes” que caíram de paraquedas. 
E, IMPORTANTE, projetos e rotinas de serviços básicos da população já em execução, exceto 
casos extremos e perfeitamente justificados, não poderiam ser descontinuados de forma alguma 
por uma simples penada de prefeito a presidente metido a “mandachuva”.  
Abraço 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso] 
          Webmaster: 1o SITE do IG/UnB 
                              Glossário Geológico Ilustrado 
                              SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil 

      "Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância". 
                Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail) 

 

 
Voltar para:  SITE  ou   Para Reforma Política 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/ig/index.html
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/
http://sigep.cprm.gov.br/
http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/zig/emails/PARA_REFORMA_POLITICA.pdf


4 
 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 
abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 
texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 
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