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e um privilégio para o Senge-SC compar-
tilhar uma data tão plena de signifi cados quanto os 50 anos de 
existência do Curso de Engenharia Civil da UFSC, que graduou 
sua primeira turma há mais de meio século. Foram milhares de en-
genheiros formados, profi ssionais altamente capacitados chegando 
ao mercado de trabalho de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, 
comprovando a excelência do ensino recebido. 

Crescimento das cidades, abertura de mais e novos mercados, 
ampliação do interesse pela sustentabilidade do planeta. A profi s-
são tem ganhado holofotes com a rapidez das evoluções tecnoló-
gicas que nos circundam e com um maior anseio à preservação do 

É uma honra

patrocínio:

meio ambiente, seja em questão do aquecimento global e também 
por conta das rigorosas legislações ambientais em todo o mundo. 
São aspectos como esses que fazem crescer ainda mais o interesse 
do mercado pela nossa profi ssão. O número de novos alunos de 
engenharia segue crescendo, juntamente com a responsabilidade 
das nossas faculdades, e envaidece-nos que a UFSC tenha um cur-
so de engenharia civil à altura desses desafi os. Ou seja, graças a 
essa instituição de ensino catarinense, os engenheiros continuarão 
fazendo parte de um grupo de cidadãos que assume, naturalmente, 
posto de planejamento e liderança estratégica.

Também, ao longo de 50 anos de atividades, completados em 
julho deste ano, as diretorias pensaram o Senge-SC como um ins-
trumento de ação para a categoria e construíram bases sólidas para 
que as administrações que os seguiram, edifi cassem dia a dia a for-
ça do Sindicato, mantendo-o sempre em dia com os novos tempos, 
onde a inovação, técnicas mais atuais e novas leis chegam exigindo 
constantes adaptações.

Muitas lutas para valorizar a engenharia são a marca destas cin-
co décadas, quando o Senge-SC fez a sua parte no papel essencial 
em que os sindicatos tiveram na construção das sociedades moder-
nas, contribuindo para que se tornassem menos desiguais. São 50 
anos de dedicação às causas da engenharia e de um Senge-SC cada 
vez mais comprometido com nossas lutas e ideais.

Como engenheiro civil formado pela UFSC e como integran-
te de uma entidade de classe como o Senge-SC, que se destaca pela 
força e pela coragem, orgulho-me ao constatar que nem mesmo 
o céu pode ser um limite para os novos horizontes que a UFSC, 
mais especifi camente o curso de engenharia civil, é capaz de atingir.
Parabéns a todos pela iniciativa, pela qualidade da obra e pelos cami-
nhos abertos a que se propõem a serem frutos da transformação.

Daniel Crippa Lemos, eng. civil e presidente do Senge-SC



Engenharia Civil da UFSC, cuja formatura da 
primeira turma completa meio século, merece esta homenagem e 
reconhecimento como poucos cursos de graduação do Brasil, sen-
do motivo de orgulho à comunidade catarinense.

Nestas cinco décadas, a Engenharia Civil da UFSC formou 
milhares de profissionais, engenheiros altamente capacitados e 
com inserção direta no mercado de trabalho e instituições de 
pesquisa. Este resultado é fruto de uma formação de excelência 
realizada por um corpo docente altamente qualificado, além de 
instalações e laboratórios de alta tecnologia e alunos com ótima 
formação cultural e intelectual.

O CREA/SC, desde sua fundação em 1958, tem participado 
da evolução do ensino superior no Estado e contribuído com as 
discussões e práticas da Engenharia Civil em Santa Catarina, por 
intermédio, principalmente, dos conselheiros e profissionais repre-
sentantes das entidades de classe e instituições de ensino. 

Além de fiscalizar o exercício profissional, o Conselho discute 
aspectos relacionados à formação dos futuros profissionais, ana-
lisando matrizes curriculares e propondo melhorias, conceden-
do atribuições e regulamentando essa profissão, que se destaca 
como uma das mais importantes para o crescimento e o desen-
volvimento do país.

Santa Catarina é reconhecida por seu desempenho tecnoló-
gico e inovador servindo de modelo para outros estados. E isto 

O curso de
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se deve muito à contribuição das engenharias e à qualidade das 
instituições de ensino. 

Esta obra enriquece o acervo catarinense e nacional, valorizan-
do os profissionais e estudantes da área e o papel acadêmico e 
científico da UFSC na formação de engenheiros qualificados e re-
conhecidos no Brasil e no exterior. 

Parabéns à Universidade Federal de Santa Catarina e à primei-
ra turma de formandos do curso de Engenharia Civil pelos 50 
anos de história.

Carlos Alberto Kita Xavier, eng. civil e presidente do CREA-SC
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de terra, choupanas, vilas, municí-
pios, pontes, estradas, artérias. Cidades surgem e crescem 
graças a engenheiros, pedreiros e mestres de obras. Suas 
mãos e seus saberes projetam a evolução da vida comum, 
erguem o extraordinário, traçam o novo.

Florianópolis, hoje a capital com maior qualidade de vida 
do Brasil, tinha um potencial pouco explorado nos anos 60. Se 
por um lado - o das belezas naturais -, era agraciada com praias 
exuberantes, algumas de mar bravo, outras de água mansa, ca-
choeiras escondidas por montanhas, trilhas pela Mata Atlânti-
ca, onde na primavera floresciam os guarapuvus, árvores-sím-
bolo, bromélias e orquídeas; por outro, era provinciana.

No auge do desenvolvimentismo do país havia uma gran-
de lacuna na cidade - e no Estado. Não havia, justamente, os 
profissionais que dariam corpo às transformações necessárias.

Foi aí, que um grupo de estudantes resolveu ir à luta. Fize-
ram um alvoroço e buscaram persuadir os poderosos da épo-
ca: senadores, deputados, o governador de Santa Catarina e 
até o ministro da Educação, pois estava na hora de implantar 
o curso de Engenharia Civil! Assim, surgiu há mais de meio 
século, na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), 
a primeira turma do Estado jovens valentes, ávidos para par-
ticiparem da industrialização do Brasil no embalo de uma 
grande onda de progresso.

Carlos Hermes e Anibal Borin eram representantes dos alu-
nos no Conselho Departamental de Matemática e Física da 
Escola de Engenharia Industrial, entre 1966 e 67. Numa das 
reuniões, na qual estavam mais preocupados com o excessivo 
número de provas, em média, uma a cada três dias, descobri-
ram da criação dos cursos de Elétrica e Civil da UFSC, porém 
somente no papel, não haviam sido implementados por falta de 

Pequenas ruas verba. Os alunos eram da Mecânica.
O jeito foi arregaçar as mangas. Criaram a comissão orga-

nizadora do movimento Pró-Civil 1968. Fizeram parte, além 
de Carlos Alberto Hermes, Álvaro Siqueira Pitta, Eliézer Da-
lil Mansur e Evaldo Luiz Lentz. O primeiro passo foi distri-
buir entre os alunos um questionário para levantar os nomes 
dos interessados em cursar Civil. O documento foi entregue 
ao diretor da Escola de Engenharia, Caspar Erich Stemmer, 
que afirmou: “havendo dinheiro, o curso será instalado”. E 
agora? O desafio custava caro.

No começo mandavam cartas. Os endereços não eram 
poucos, além de políticos e de jornalistas, aos dirigentes de 
órgãos ligados à Engenharia Civil. 

A mobilização foi além dos muros da universidade. Os 
estudantes ficaram sabendo que o Ministro da Educação à 
época, Tarso Dutra, iria a Joinville para uma solenidade. Era 
uma chance que não poderiam deixar passar. 

O deputado estadual Pedro Harto Hermes, pai de Carlos, 
era colega na Assembleia Legislativa de Santa Catarina do de-
putado Pedro Ivo Campos, de Joinville, que conseguiu agen-
dar uma audiência da turma Pró-Civil 68 com o ministro da 
Educação.

Aos 20 anos e cheios de ideais, partiram os jovens para 
uma aventura. Numa Rural Willys verde e branca da Escola 
de Engenharia Industrial, chegaram a Joinville com a missão 
de convencer o ministro a implantar o curso de Civil. Ao vo-
lante, o “Gaguinho”, servidor da UFSC.

Para espanto das autoridades, políticos, empresários e 
jornalistas presentes no Hotel Colon, foram os primeiros a 
serem recebidos por Tarso Dutra, em que deve ter pensado 
“quem é essa gurizada, afinal?”.



O ministro os recebeu muito bem, ouviu o pleito e prome-
teu providenciar a instalação do curso de Engenharia Civil, 
da UFSC. E assim o fez. Faltava o dinheiro. Marcaram, en-
tão, uma audiência com o governador Ivo Silveira, também 
agendada pelo deputado Pedro Hermes.

O governador se solidarizou com a rapaziada. A causa 
era nobre - e urgente. Ivo Silveira prometeu doar 100 mil 
cruzeiros novos, mas acabou doando apenas metade do va-
lor. Mas bastou para o curso nascer, com ênfase em Trans-
portes, num período em que o lema presidencial era “go-
vernar é construir estradas”. 

A reitoria era na Chácara do Molenda, na Bocaiúva, e as 
aulas aconteciam ali mesmo, nas Casinhas do Tarzan, como 
foi batizada pelos alunos, as construções com duas casinhas 
de madeira contendo quatro salas de aula e um porão de al-
venaria onde ficava o bar para o cafezinho. Naquele espaço, 
havia um pouco da mistura do Brasil, 15 catarinenses, oito 
paranaenses, um mato-grossense, um paulista, um pernam-
bucano e até um italiano. 

As aulas começaram em março de 1968. Os inscritos haviam 
cursado os dois anos do Básico na Mecânica, que ofereciam 
conteúdos comuns às engenharias, sendo assim, entraram no 
terceiro ano da Civil. O esforço dos pioneiros foi agraciado 
com um corpo extraordinário de professores, que além da teo-
ria, dominava a técnica e, acima de tudo, trazia lições de vida. 

A maior escola foi a BR-101 que na época estava sendo cons-
truída. De ponte, em Florianópolis, só a Hercílio Luz com tri-
lho de madeira. Viajavam, em média, uma vez por semana. O 
ônibus da UFSC era, praticamente, da Civil. Viajavam tam-
bém de carona com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Fi-
zeram visitas às construções de barragens, para conter cheias 

de Itajaí do Norte e do Sul, à hidrelétrica Parigot de Souza, 
no Paraná, e até à Refinaria da Ypiranga, em Rio Grande. Em 
Camaquã, no Rio Grande do Sul, deliciaram-se com um ines-
quecível churrasco de costela de ovelha. 

Muitas vezes, alojavam-se em instituições. Em Porto 
Alegre, hospedaram-se no Corpo de Bombeiros, detalhe, o 
banho era frio e teve gente que quis pular o hábito de higie-
ne, mas foram agarrados e colocados pelos colegas debaixo 
da água fria. Lembranças como essa ficaram marcadas na 
memória.

As viagens eram estimulantes. O professor Athos Pinto 
Cordeiro, de Geologia, numa visita a uma barragem de con-
tenção de cheias, dirigiu-se a um paredão, retirou um peda-
ço da rocha e, pedindo emprestado um isqueiro, encostou 
a chama. E o pedregulho imediatamente pegou fogo. Era 
xisto betuminoso. Do xisto se faz nafta. Um extraordinário 
jeito de ensinar!

Os professores eram brilhantes. No 3° ano tiveram aula de 
Mecânica dos Solos com Casimiro Munarski, que projetou o 
açude de Orós, no Ceará, à época, a maior do mundo em ter-
ra. Luiz Paulo Felizardo, professor de Estruturas de Madeira 
e Aço, era diretor da Escola de Engenharia Civil de Porto 
Alegre, uma grande referência no Sul do Brasil. Ivo Wolff, 
professor de Pontes, era reitor da UFRGS, uma autoridade 
em grandes estruturas e um cavalheiro. Alberto Odon May, 
professor de Hidráulica, havia feito o Doutorado na Holan-
da, foi um dos primeiros doutores de Santa Catarina. Ainda 
vieram de Porto Alegre, os professores Athos Pinto Cordeiro, 
de Geologia, Adamastor Uriarth e José Bofill Santaló.

Outros tinham cacoetes engraçados. O professor Marcon-
des terminava as explicações com um “tá claro?”. 



João David de Souza, de Geometria Descritiva, encenava 
um verdadeiro ballet para explicar vetores tridimensionais. 
Contorcia o corpo inteiro. E quando criava uma linha imagi-
nária, passava por baixo dela. No final das explicações, encer-
rava com um “pumba, deu, tá pronto”. Daí o apelido, Pumba.

Peter Schmithausen, além de professor, era um pianista 
clássico e continuava dedilhando ao apresentar a matéria no 
quadro negro. Lecionava Mecânica Racional.

Claro, os professores, além de divertidos, eram também 
bastante exigentes. No 4° ano, Aldo de Oliveira Novo, da ca-
deira de Estradas, pediu para que os alunos projetassem um 
trecho de rodovia. Detalhe, as curvas de nível eram assinala-
das com uso de tirinhas de papel, chamadas transportador 
Albuquerque. E, além do trabalho braçal, tinha prova escrita. 

Já o professor Camil Gemael, de Astronomia e Geodésia, 
exagerou. Pediu para os estudantes medirem a distância de 
Florianópolis a Sidney pelas estrelas usando sete decimais. A 
prova deveria ser entregue com o rascunho. 

Camil era um cientista brasileiro de renome internacional, 
pioneiro em seus estudos, autor de muitos livros importantes 
e publicações científicas. 

O ritmo de estudos era árduo. Tiveram muitas aulas às 
sextas e sábados, de manhã, tarde e noite. Nas viagens de 
estudo, encontravam grandes personalidades, como o minis-
tro dos Transportes, Mário Andreazza, Ivo Silveira, Colombo 
Salles.

O excesso de aulas não impedia a boemia. Aproveitavam 
as matinês do Lira, o ousado Hemorragia revestido com 
cortinas de veludo vermelhas, as noites no Clube Paineiras, 
Roda Bar, Clube 12, Alvorada, Beirute, Cristal. Dançavam 
rock and roll e bolero agarradinhos, eram tempos também 

da Bossa Nova.
E, tinha ainda, as noitadas na “Maloca do Sossego”, que 

de sossegadas não tinham nada. Era a república dividida por 
Roberto, Ascanio, José Heidgger, o Zébu e Paulo Yonamine, 
além de Amílcar Gazaniga e Rubens da Silva Felipe, da En-
genharia Elétrica, e José Geraldo Speck, da Farmácia.

Românticos, faziam muitas serenatas. Pitta e Ascanio can-
tavam. Roberto enganava no violão. As bebidas eram as pai-
xões nacionais, cerveja e cachaça. 

Outra moda da época, era o boliche. Jogavam no Bem Bo-
lado, no Morro da Cruz, e no Bolishow, na Beira-Mar esqui-
na com a Esteves Júnior.

Entre as moças, faziam sucesso. Junto com os estudantes 
de Medicina e Direito eram os melhores partidos da cidade.

No último dia de aula, todos caíram na algazarra. Trans-
formaram o carrinho de transportar motor num carrinho de 
chopp e saíram distribuindo bebida pelo campus. 

A formatura foi no dia 4 de dezembro de 1970, em soleni-
dade realizada no Teatro Álvaro de Carvalho. Que orgulho!

Para não perder a amizade, foram criados encontros. O 
primeiro em 1980, depois o de 15 anos de formatura. As bo-
das de prata foram celebradas com cerimônia da Reitoria da 
UFSC e lançamento de um livro sobre o curso. 

Após as bodas, os encontros ficaram mais próximos, de 
cinco e cinco anos. Roberto é o organizador. O combinado 
para o pós-pandemia é que os laços se estreitem ainda mais, 
com jantares a cada semestre.

Nesses encontros há saudades e conquistas. A TEC70 
transformou Santa Catarina.



Álvaro 
Siqueira 

Pitta
In memoriam

Na infância, Álvaro demonstrava clara tendência para as 
Ciências Exatas, o que o fez buscar na UFSC a satisfação do sonho 
acalentado por cursar Engenharia.

Brilhante na sua vida pessoal, social e profissional, inovador 
por natureza, firme nas suas convicções e extremamente teimoso, 
costumava afirmar, até mesmo para os filhos que reclamavam da 
sua teimosia: 

— Eu não sou teimoso, teimoso é quem teima comigo.
Habilidoso na resolução de conflitos, de excelente caráter e con-

duta, bondoso por excelência, foi uma pessoa digna de admiração 
e uma unanimidade entre todos que tiveram o prazer de desfrutar 
de sua companhia e amizade.

Tocador de violão, contumaz nas serenatas com os amigos, tam-
bém escrevia músicas e poemas. Para solucionar problemas na En-
genharia Rodoviária, escreveu teses, o que lhe enchia de orgulho. 
Desenvolveu importantes trabalhos com a Iguatemi Engenharia e 
Consultoria Ltda.

Nascido no dia 19 de outubro de 1946, em Ribeirão Claro, no 
Paraná, era filho de Álvaro João Pitta e Genny Siqueira Pitta. Fa-
leceu em 04 de junho de 2009, após transplante de medula óssea, 
deixando a esposa Jamile Martinelli Pitta, os filhos Danilo, Elisa e 
Manuela, e netos.

Antes de falecer, afirmou categoricamente que tinha dois gran-
des amigos de vida em quem confiava plenamente: o sócio Anibal 
Borin, e a esposa, Jamile.

Mais de uma década após sua morte, seu legado profissional 
ainda é lembrado e louvado por todos com quem ele trabalharam.

A carreira de Álvaro é longa e cheia de realizações. Construções, 
projetos e fiscalizações. Em 1971, ele ingressou no DNER (atu-
al DNIT), chefiou a residência de Pinhalzinho, sendo responsá-
vel pela obra da construção da BR-282, trecho Ponte Serrada-São 

21



22

Miguel do Oeste. Permaneceu no DNER até formar a empresa 
Iguatemi, em sociedade com Anibal. 

Em sua empresa, desenvolveu os trabalhos de projeto e fiscali-
zação de praticamente todo o sistema viário da Hidrelétrica de Itai-
pu, entre 1986 e 1990, além do dimensionamento e fiscalização do 
pavimento da Avenida Juscelino Kubitschek, por onde trafegaram 
as turbinas da hidrelétrica. 

Foram 25 anos de trabalho com o sócio. As atividades começaram 
com uma licitação ganha na Prefeitura Municipal de Florianópolis e 
prosseguiram por mais de duas décadas. A empresa chegou a ter 25 
engenheiros e 350 funcionários. Seu campo de ação soma a extensão 
de 4.500 km de projetos, fiscalização e obras de restauração. 

Imperioso destacar a majestosa e valiosíssima contribuição que a 
engenharia catarinense proporcionou para o Sul do Brasil, por uma 
corajosa iniciativa das empresas Iguatemi, Sotepa/SC, Prosul/SC e 
Esteio/PR, a duplicação da BR-101 entre Florianópolis-Curitiba. 

A carreira de Álvaro Pitta foi longa e exitosa, vale destacar alguns 
trabalhos como o projeto de drenagem do sistema viário do edifí-
cio-sede da Eletrosul, assim como o controle da terraplenagem e 
pavimentação. Coordenação do projeto final de 12 vias urbanas de 
Florianópolis, entre elas, a Avenida Mauro Ramos. Coordenação do 
projeto final das vias expressas K1 e D1 para Florianópolis. Consul-
toria especial sobre o comportamento do pavimento do Boulevard 
da Rua Felipe Schmidt para a Comcap. Projeto final do sistema vi-
ário da Escola de Administração da Secretaria da Fazenda, em Flo-
rianópolis, para o DAE (Departamento Autônomo de Edificações). 
Projeto de capeamento asfáltico para a Prefeitura Municipal de Flo-
rianópolis, destacando-se as seguintes vias: avenida Rio Branco; rua 
Gaspar Dutra; rua Coronel Pedro Demoro; rua Dr. Fúlvio Aducci; 
rua General Bittencourt; rua Max Schramm; avenida Leoberto Leal; 
rua Rui Barbosa; rua Frei Caneca; rua Delminda Silveira; rua Lauro 
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Linhares; rua Deputado Antônio Edu Vieira.
Projeto de capeamento asfáltico para a Prefeitura Municipal de 

Xanxerê, destacando-se as seguintes vias: rua Coronel Passos Maia; 
avenida Brasil; rua Independência. Projeto final da avenida Beira 
Saco (avenida Beira-Rio de Itajaí), executada em aterros sobre ter-
renos compressíveis (camada de solos moles com 15 m de espes-
sura), incluindo projeto de bermas de equilíbrio e drenos de areia.

Projeto final da rodovia estadual SC-438, trecho Lauro Müller-
-Alto da Serra do Rio do Rastro, executado com base e revestimen-
to de concreto de cimento Portland e sub-base de concreto rola-
do. Responsável técnico pelas obras de coordenação, supervisão 
e controle das rodovias SC-467 e SC-480, trecho Xanxerê-Rincão 
Torcido. Projeto final do Terminal Urbano de Passageiros de Flo-
rianópolis, do aterro da Baía Sul, entre a via coletora do aterro e a 
rua Antônio Luz, envolvendo ainda o projeto de reformulação da 
praça Fernando Machado e da praça XV de Novembro.

Responsável técnico pela coordenação, supervisão e controle 
das obras da rodovia SC-405, trecho da Costeira do Pirajubaé-Por-
to do Rio Tavares.

Projeto final para o Programa Aglurb (Aglomerados Urbanos 
da Grande Florianópolis), convênio celebrado entre a Empresa 
Brasileira de Transportes Urbanos, o Governo do Estado de San-
ta Catarina e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, envolvendo 
as seguintes vias e sistemas viários: via de Tráfego Rápido CC10 
(acesso a Biguaçu), via de Tráfego PI12 (acesso ao Campeche), via 
de Tráfego Rápido CI8, via de Tráfego PI6 (acesso à Ponta das Ca-
nas), via FLN128 (Rio Tavares-Lagoa da Conceição), via FLN425 
(área de estocagem de ônibus urbano), acesso à Cohab em São 
José, rua Padre Roma (restauração e capeamento), interseção do 
Terminal Urbano com a rua Paulo Fontes, ruas Elza Lucchi, Antô-
nio Vieira e 31 de Março, em Palhoça.
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Projeto básico de melhoria de capacidade e segurança da ro-
dovia BR-101 para os seguintes locais (incluindo anteprojetos de 
viadutos): entroncamento com a rodovia SC-470, trevo de Itajaí; 
entroncamento com a avenida Leoberto Leal, em Florianópolis, 
trevo de Barreiros; entroncamento com o acesso à São José, trevo 
da Forquilhinha. Projeto básico de duplicação da rodovia BR-101, 
trecho km 5, em Garuva, km 218, Palhoça, subtrecho km 164, Ti-
jucas, km 218 Palhoça.

Projeto básico de restauração da rodovia BR-153, trecho Ere-
chim-União da Vitória, com 218 km, contemplando o processo de 
reciclagem, com fresagem do revestimento e preparo de mistura 
asfáltica em usina fixa (primeiro projeto com reciclagem com uso 
de usina fixa para o DNER).

Diversas rodovias e trechos integrantes do Grupo 5 do Bird 
(Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), to-
talizando cerca de 270 km, situadas no Sul do Estado, na jurisdição 
dos Distritos Rodoviários de Tubarão, Criciúma e Araranguá, e no 
Meio-Oeste do Estado, na jurisdição do Distrito Rodoviário de 
Caçador.

Projeto e fiscalização da construção da Serra do Rio do Rastro, 
com 30 km e 10 km em pavimento de concreto-cimento, primeiro 
segmento em SC, num volume de 20.000 m³. Essa rodovia foi con-
siderada mundialmente como uma das mais bonitas, tendo em vis-
ta que ela atravessa uma expressiva região de depressão tectônica.

Texto escrito por Jamile Martinelli Pitta

 
Anibal 
Borin



Nasci em 1944, em Maringá, no Paraná, numa casinha de 
pau a pique, quando tudo era mata virgem. Com 5 anos, tive a 
oportunidade de ver, passeando livremente: onças, veados, cobras 
e muitos outros animais. Aos 8 anos, iniciei no trabalho como en-
graxate, fui borracheiro, aos 12 anos assumi um cargo de contínuo 
do Bradesco e também fui vendedor de laranjas. 

As primeiras lições escolares foram numa sala onde comportava 
as quatro séries do primário, com uma única professora. 

Aos 17, sai de uma cidade de 3 mil habitantes para Curitiba. Não 
foi fácil vencer o frio na barriga para estudar num colégio com 12 
mil alunos. O científico em Curitiba foi sofrido, pois minha base de 
ensino era muito fraca. Mas, morando com mais três colegas que me 
ajudaram e eram um exemplo para mim, consegui terminar o estudo.

Um professor, dono do cursinho Dom Bosco, em Curitiba, cer-
ta vez me perguntou:

— O que vai estudar?
Respondi:
— Acho que Engenharia, meu pai está sempre construindo al-

guma coisa.
Então, o professor me deu a dica.
— É bom tentar em Santa Catarina, lá você vai passar.
Dito e feito. Em 1970, formei-me na maravilhosa Escola de 

Engenharia da UFSC.
O professor Azambuja, excelente pessoa e um grande profes-

sor da área rodoviária, indicou-me para o primeiro trabalho. Meu 
primeiro emprego foi em uma grande empresa, a Camargo Cor-
rêa, onde tive a chance de iniciar nos trabalhos de escavação em 
rocha, o que me deu certa notabilidade. O primeiro estágio foi na 
Hidrelétrica Ilha Solteira, em São Paulo, onde aprendi muito sobre 
escavação em rocha. Minha primeira obra foi em Santa Catarina, 
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entre São Miguel do Oeste-Pinhalzinho, trecho com 20 km e qua-
se 3 milhões de m3 em rocha. Essa obra vinha sendo tocada há, 
aproximadamente, três anos com produção média mensal de 45 
mil m3. Apesar de engenheiro novo, confiaram-me à gerência da 
obra. Fiquei lá um ano e meio com uma produção média de 111 
mil m3, com o mesmo equipamento. Após esse trabalho, casei-me 
com uma maravilhosa e linda moça, por dentro e por fora, quem 
me ajudou muito e me deu grandes alegrias na vida. Pena que não 
a tenho mais, a perdi para o câncer. 

Num curto período de trabalho, em um trecho em Bagé, no 
Rio Grande do Sul, saí na capa da revista “O Empreiteiro”, com 
o título de “Um engenheiro que colocou o ovo de pé”. Tratava-se 
de um processo para minimizar detonações que produziam parale-
lepípedos (2,5 x 3,5 x 8 a 10 m de altura) com o tamanho da malha 
de furação x altura da bancada. A solução foi a colocação de um 
retardo - cuidadosamente - no meio do furo, resultando num en-
trechoque dos blocos e a sua trituração, esse processo foi redutor 
de preço e responsável por um aumento considerável de produção. 

Nos próximos trabalhos, tornei- me um pouco conhecido pelo 
segmento da ferrovia Ponta Grossa-Apucarana, no Paraná, 330 
km. Também, em Florianópolis, entre 1973 e 1975, obtive muito 
sucesso, inclusive, testando mais de 120 mil m³ em um única de-
tonação. Nessa obra, com grande extensão e por ser uma ferrovia 
com rampas de baixas inclinações, tanto na exportação quanto na 
importação, o número de viadutos e túneis era grande. Nesse ser-
viço, construímos um dos primeiros viadutos com mais de 100 
metros de altura em formas deslizantes. Meu trecho atravessou 
uma serra, denominada cadeado, e foi chamado de tunelândia. Os 
volumes eram, impressionantemente, grandes e com dificuldades 
de execução, dado a topografia altamente montanhosa de rocha 
arenítica em camadas. O trabalho na escavação dos túneis era de 
muitíssima dificuldade e grande perigo. 
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Na sequência, fui convidado pela Camargo Corrêa para chefiar a 
escavação em rocha do canal de desvio de Itaipu, obra avaliada por 
mim em, aproximadamente, 3,5 bilhões de dólares. Fiquei pouco 
tempo, 15 dias. Nessa época, eu e uma grande pessoa, maior ainda 
como profissional de engenharia, meu amigo Álvaro Siqueira Pitta, 
montamos uma pequeníssima empresa de consultoria rodoviária. 

Quando estava iniciando os trabalhos em Itaipu, ele me cha-
mou, dizendo que tínhamos ganho uma licitação junto à Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, que era uma grande chance para nós. 
Pedi as contas, meio a contragosto e voltei para Florianópolis. Tra-
balhamos 25 anos juntos, sem nunca termos uma desavença. 

Nesse entremeio, participei de muitas atividades comunitárias. 
Na praia de Canavieiras iniciamos um movimento para a implan-
tação do esgoto cloacal, foi um trabalho árduo, conseguimos 2 mil 
autorizações assinadas com os moradores se comprometendo a 
pagar metade dos custos. Coisa muito rara em nosso país - espírito 
comunitário!

Também tive o prazer de obter a confiança da classe de enge-
nheiros de Florianópolis, onde na Associação de Engenheiros, es-
tive por dois mandatos de presidente e dois como vice, entre 1977 
e 1985. Tivemos a satisfação com ajuda de todos os engenheiros de 
construirmos um prédio para a nossa sede. 

Os trabalhos na minha empresa somaram uma extensão de 
aproximadamente 4.500 km, entre projetos, fiscalizações e obras 
de restauração. Quero destacar uma belíssima e valiosíssima con-
tribuição que a engenharia proporcionou para o Sul do Brasil, por 
uma corajosa iniciativa de nossas empresas, as catarinenses Igua-
temi, Sotepa, Prosul e a paranaense Esteio. Vencemos a licitação 
para elaborar o projeto de duplicação da BR-101, entre Palhoça-
-Curitiba, 300 km. 

A Iguatemi, fundada em 1968, é um grande orgulho para mim. 
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Dentre as obras que fizemos, destaco quatro de grande relevo. O 
projeto de pavimentação em concreto da sinuosa estrada da Serra 
do Rio do Rastro, os projetos da ponte Anita Garibaldi, em Lagu-
na,  do túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, e do sistema 
viário  de Itaipu, minha menina dos olhos. 

Fui um dos primeiros, dos 300 engenheiros de Itaipu, a ser con-
vocado como responsável pela escavação do canal de desvio do 
rio Paraná, obra estimada em 4 bilhões de dólares. Nessa obra, a 
Iguatemi trabalhou por seis anos, responsável por todos os proje-
tos e supervisão de pavimentação. Para viabilizar a construção da 
hidrelétrica, fizemos o projeto da avenida Juscelino Kubitschek, 
em Foz do Iguaçu, com espessura de capa asfáltica em 60 cm para 
suportar o transporte das turbinas da hidrelétrica já totalmente 
montadas.

Tudo me orgulha muito, mas o melhor foi ter sido um admi-
nistrador que soube recompensar nossos funcionários, com 14º 
salário, assistência dentária e médica para toda família. 

Em todo início de ano, fazíamos uma relação de material esco-
lar para os filhos de todos os funcionários. 

Depois dessa jornada resolvi parar de trabalhar, em 2001. Hoje, 
quando dou uma passada pela na nossa ex-empresa Iguatemi, falo 
com alguns funcionários que me deixam bem alegre:

— Doutor, obrigado por tudo! Mas, principalmente, por ter nos 
ensinado a escovar os dentes.



 
Ascanio

Riccio

Nasci em 1944, em San Giorgio a Cremano, em Nápoles, 
na Itália, neto de um ourives de nome Ascanio e filho do comer-
ciante Costantino Riccio. Nunca imaginei que um dia viria para a 
América. Como meu pai ansiava em conhecer outros lugares do 
mundo, em princípio, queria que nos mudássemos para a França, 
mais especificamente para a cidade de Marselha, uma vez que tinha 
características geográficas semelhantes às de Nápoles. Entretanto, 
gostava de viajar, voou para a Venezuela e, em seguida, conheceu o 
Brasil e encantou-se com a cidade de Curitiba.

Em dezembro de 1952, ele escreveu uma carta para a minha 
mãe, enviando também as passagens para a família. Viemos eu, mi-
nha mãe, duas irmãs menores, dois tios (seus irmãos mais novos) e 
o padrinho dele cuja família praticamente toda morreu durante a 2ª 
Guerra Mundial na cidade de Trieste, só restando uma filha.

Eu era um garoto muito ingênuo, de apenas 8 anos, e não tinha 
como avaliar aquela proposta irreversível do meu pai. Até o mo-
mento, havia conhecido a América somente através dos estudos 
do 4º ano Primário, onde os excelentes professores nos ensinaram 
sobre o Descobrimento.

Enfim, ao final de abril de 1953, embarcamos em um navio 
misto de carga e passageiros, de nome Buenos Aires. Foram 17 
dias de viagem. Em alto mar, completei 9 anos. Chegando ao Bra-
sil, no porto de Santos, estranhei a cor avermelhada das águas na 
entrada do porto, já que as águas do porto de Nápoles eram azuis. 
De Santos, fomos para o aeroporto da cidade de São Paulo. Pela 
primeira vez embarquei em um avião, era da Real Transportes Aé-
reos. Apesar do êxtase pelas novidades, durante pelo menos dois 
anos, sofri muito o que hoje chamam de “bullying” pela diferença 
na língua e cultura. Isso fez com que meu caráter se moldasse a 
ponto de enfrentar desafios e ser o primeiro de uma família de ori-
gem humilde a concluir um curso superior. Meu maior legado fez 
com que outros membros da família se motivassem e hoje muitos 
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se formaram ou estão em cursos universitários.
Apesar de ter estudado na Itália, tive que recomeçar o Primário 

na Língua Portuguesa. E superadas as dificuldades de comunicação 
(fala, escrita e compreensão), fiz apenas dois anos e meio de Primá-
rio no Grupo Escolar Professor Cleto, em Curitiba. Em seguida, 
realizei o exame de admissão do Colégio Estadual do Paraná, onde 
cursei o Ginásio e o Científico, conquistando sempre muitos amigos.

Ao final do Secundário, a instituição promoveu um teste voca-
cional indicando como resultado que o meu perfil apontava para 
Artes e Matemática (Arquitetura, Engenharia Civil ou Mecânica).

No ano de 1964, não tendo sido classificado nos vestibulares de 
Arquitetura e de Engenharia na Universidade Federal do Paraná, 
obtive êxito para o curso de Ciências Econômicas da Instituição, 
estudando por um ano, mas sem nunca desistir de tentar quan-
tas vezes fossem necessário, até conseguir em 1965, o ingresso no 
Curso de Engenharia na UFSC. 

Na UFSC, fui monitor de Desenho Técnico I e II e de Geome-
tria Descritiva. Na mesma oportunidade, lecionava no período no-
turno no Instituto Estadual de Educação a disciplina de Geometria 
Descritiva, requisito para fazer frente ao vestibular, na época, para 
quem se candidatava ao curso superior de Engenharia.

Após a formatura, fui convidado pela professora Helena Stem-
mer para ministrar aula no curso. Entretanto, à época, eu não me 
sentia suficientemente confortável para lecionar algo do qual não 
havia tido experiência prática e de campo. Foi, então, que comecei 
a lecionar por cerca de três anos no curso Básico da UFSC as disci-
plinas de Geometria Descritiva e Desenho Técnico I e II, enquan-
to desenvolvia atividades profissionais na área da construção civil, 
avaliando, executando e planejando.

No primeiro ano de formado, fui convidado e trabalhei com 
o professor engenheiro Mário Marcondes de Mattos na empresa 
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Consmar (Construtora Marcondes), da qual ele era proprietário. 
Diante da diversidade de obras que conduzi na área da construção 
civil comecei a me sentir mais seguro para encarar a docência nas 
disciplinas de Aspectos Gerais da Construção, Construção Civil 
I e II, Planejamento da Construção, Tecnologia da Construção, 
Industrialização da Construção, sem dispensar atividades in loco.

Na construção civil, exerci diversas atividades como execução 
de projetos, planejamento, orientação, fiscalização de edifícios, 
pontes, reservatórios elevados, tomadas d’água. Fui diretor técni-
co, diretor administrativo e financeiro em empresas de construção.

Na Eletrosul, fui chefe da Divisão de Orçamentos de Usinas 
Termelétricas, assessor técnico da presidência, secretário-geral da 
empresa e do Conselho de Administração, quando então me apo-
sentei em 1997.

Na UFSC, exerci atividades como docente de 1971 até 1998. Fui 
conselheiro do CREA-SC, diretor de atividades técnicas da ACE 
(Associação Catarinense de Engenheiros), integrante-fundador da 
Associação Catarinense de Engenharia Sanitária.

Durante todo o período em que exerci a atividade de engenhei-
ro sempre me atualizei profissionalmente, participando de diversos 
cursos extracurriculares.

Nestes 76 anos de vida, muito aprendi e talvez ainda, se Deus 
permitir, muito irei aprender. No curso da vida fiz muitos amigos, 
alguns até considero como irmãos, já que não os tive, só irmãs. O 
resultado é a superação e o maior patrimônio que se pode almejar: 
amigos e família. Tenho esposa, três filhos e três netas.

Quando me perguntam“não tens netos?”, respondo:
— Herança de engenheiro civil são obras rachadas.
Em resumo, como dizia um primo meu, que também veio da 

Itália, ainda muito pequeno, “a vida é feita de amigos”.



 
Basílio

Pepiliasco

Nasci no dia 10 de fevereiro de 1942, em Ibiporã, no Paraná, 
cidade onde morei apenas até os 4 anos. Mudei para Londrina e ali 
vivi até os meus 24. Trabalhei como funcionário público na Pre-
feitura e, apesar de ser um emprego bem estável, fui atrás do meu 
sonho de ser engenheiro. 

Agradeço a Deus por ter me presenteado com uma turma de jo-
vens que mantinham o mesmo sonho que eu. Juntos conseguimos 
formar um grupo coeso e amigável, empolgados com a Engenha-
ria Civil.

Após nossa formatura, em 1970, cada colega partiu para um 
lado, todos motivados a colocarem em prática os conhecimentos 
adquiridos.

Meu primeiro trabalho foi como fiscal na construção das barra-
gens de contenção de cheias, nos municípios de Taió e Ituporanga, 
até meados de 1973. Em seguida, como funcionário da empresa 
Farid Surugi, fui para a cidade de São Paulo onde acompanhei a 
construção de vários prédios e um conjunto de casas populares.

De volta a Londrina, criei com dois sócios uma construtora e 
realizamos várias obras de incorporação e construção para tercei-
ros como o anfiteatro de Zerão, uma barragem no lago Igapó, par-
te do Estádio do Café e o Hospital Zona Norte.

Fora da cidade, executamos as obras do Fórum de Cambé e de 
Pato Branco e o quartel da Polícia de Cascavel.

Executei a construção do Sistema de trava-quedas para a Shell e 
para a Petrobrás em vários estados brasileiros.

Hoje, casado há 45 anos, tenho duas filhas e duas netas e de uma 
coisa eu tenho a certeza, o meu sonho foi realizado.

Obrigado a todos os meus colegas e amigos! Guardo-os no 
meu coração, sinto muita saudades. Vocês são especiais! Um 
grande abraço!
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Carlos
Alberto

Hermes

Por volta de de 1953, fomos visitar meus bisavós. Meus 
pais, minha irmã e eu fomos de trem de Concórdia, SC, a Carazi-
nho, RS. Lá conheci um primo da minha mãe que era estudante de 
Engenharia Naval. Ele fazia modelos de embarcações, uns veleiros 
muito bonitos que me encantaram e passei a sonhar, então, em ser 
engenheiro.

Fiz o Primário em Concórdia, minha terra natal, parte do Se-
cundário em Porto União, em Santa Catarina, e concluí em Porto 
Alegre. O primeiro Científico foi feito em Porto Alegre, e os dois 
últimos anos no Colégio Catarinense, aqui em Florianópolis.

Em 1964, fiz dois vestibulares. Para Arquitetura, na UFPR, oca-
sião em que conheci o Anibal Borin, o Benedito Carraro e o Ivo 
Netto de Chico, todos futuros colegas, e para Engenharia Mecâni-
ca, na UFSC.

Como minha família estava residindo em Florianópolis, depois 
de muitos anos longe, a decisão foi fácil.

Uma das obrigações que tínhamos, durante os dois primeiros 
anos, eram os estágios na Escola Técnica Federal, que eram pré-
-requisitos para, sendo aprovados, cursar a próxima área. Fazia-se 
ferramentaria, na qual se aprendia a fazer à lima ferramentas para 
uso em tornos e plainas; máquinas operatrizes (torno, plaina, etc); 
solda autógena e elétrica e outros, todos na antiga Escola Técnica 
Federal. 

Outros estágios eram feitos em empresas. Modelagem, molda-
gem e fundição; instalações elétricas e hidráulicas, etc.

Utilizei os conhecimentos aprendidos em muitas ocasiões da 
vida profissional e, até hoje, nos meus hobbies.

Comecei trabalhando, em 1970, ainda estudante, na Constru-
tora Kaestner Irmãos, de Blumenau. A empresa tinha obras em 
Florianópolis (grupos escolares), Joinville (Cohab), Canoinhas, Ca-
çador e Tubarão (agências do INPS). Depois ganhamos as concor-
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rências para construir o Centro de Educação e as ampliações do 
Restaurante Universitário, na UFSC. Com o desligamento do Ar-
quiteto Amílcar Montenegro de Freitas, que assumiu uma cátedra 
na UFPA, fui escolhido diretor técnico da empresa.

Numa ocasião, cheguei tarde da noite em Caçador e, não havia 
vaga nos hotéis.

Estacionei a Veraneio em frente à praça, agasalhei-me com a 
japona – era inverno – deitei no banco traseiro e acordei de madru-
gada ouvindo uns barulhos estranhos.

Eram dois taxistas duelando a tiros, um em cada canto da praça. 
E, imaginem, as balas passando junto à Veraneio!

No ano seguinte, 1972, já na Construtora Marcondes, construí 
pontes na região de Braço do Norte, no Sul, e também no Médio 
Vale do Itajaí. Numa delas, em Indaial, tive de construir a enseca-
deira do pilar central cinco vezes, pois as primeiras quatro foram 
levadas por enchentes. 

Em outra ocasião, em Ibirama, perdemos todas as formas e 
grande parte da armadura do tabuleiro, também por enchentes.

Em Florianópolis, tive a oportunidade de construir as duas pri-
meiras pontes de concreto protendido em Santa Catarina, na SC-
402, em Jurerê.

Na mesma época, construí e supervisionei a construção das pri-
meiras estações de tratamento de água do Estado, para a Casan, 
incluindo, barragem de captação, adução, tratamento e reservação, 
em Canoinhas, São Joaquim, Pomerode e Xanxerê.

Nessa época, casei com Marilia Inês Losso, que conheci ainda 
estudante, casamento que dura até os dias de hoje. 

Em meados de 1973, fui convidado para ser o residente da 
construtora Cimenti-Cousandier Ltda, do RS, na construção do 
novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Hercílio Luz e outras 
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obras, como as bases dos equipamentos de britagem da Pedrita. 
A obra estava começando, terraplenagem concluída e iniciando o 
estaqueamento com estacas Franki de 600 e 800 mm. Nestas, ale-
atoriamente, deveriam ser feitas as provas de carga. A resistência 
era fornecida por uma caixa de madeira enorme, cheia de areia. 
Numa das provas, estávamos aplicando a carga e observando o 
micrômetro, quando a caixa rompeu, nos soterrando. Por sorte, eu 
estava muito próximo da borda e me safei. Com a ajuda do pessoal, 
resgatamos o engenheiro que estava aplicando a prova, são e salvo.

Noutra ocasião, fui informado que a obra receberia a visita de 
inspeção do ministro da Aeronáutica em poucas horas. Quando 
acompanhava o agente de segurança na vistoria prévia, ao me abai-
xar, minha calça rasgou nos fundilhos e não dava tempo de ir em 
casa trocar. Por sorte, havia deixado uma jaqueta no escritório da 
obra, que amarrei na cintura e fui receber o ministro na fila de 
cumprimentos na porta do avião. Deu tudo certo, se alguém estra-
nhou, ninguém comentou...

Também nessa obra, operei as primeiras centrais de concreto e 
grua com lança de 30 m de Florianópolis.

A obra não tinha reajuste e a inflação tornou a situação insusten-
tável para a construtora. Ela ficou parada durante seis meses, apro-
veitados para construir o sistema de abastecimento da Base Aérea. 

Em 1974, sem o recomeço da obra, depois de seis meses ca-
çando codornas ao redor da obra e pescando traíras nas valas de 
drenagem da pista em construção do aeroporto e, como até então, 
nunca havia tirado férias, pedi demissão para acompanhar o nasci-
mento do meu filho mais velho, Christian Johann, hoje engenheiro 
mecânico e professor da UFSC.

Recebi dois convites, da Ceisa e da Enco (logo depois JAT) e 
aceitei a última. A JAT tinha uma diversidade de obras e uma es-
trutura extremamente verticalizada. Fábrica de pré-moldados, má-
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quinas de terraplanagem, fazenda e serraria, fábrica de esquadrias 
de madeira, canteiro de pré-fabricação de armaduras.

Tive oportunidade de implantar a fábrica de esquadrias de alu-
mínio, uma das primeiras de Florianópolis; de painéis divisórios 
pesados – para a obra do PA/PB do INSS do Estreito – e de fibra 
de vidro para a fachada do prédio do Ibama, na Mauro Ramos, 
ambos construídos por nós.

Construímos diversos edifícios residenciais e comerciais. Tam-
bém reformei, por administração, o Canal de Adução de Pilões, 
para a Casan.

Nessa época, tive a honra de ser um dos fundadores do Sindus-
con (Sindicato da Construção Civil), no qual fui secretário-geral, 
diretor e vice-presidente de Economia e Estatística, por 21 anos.

Envolvi-me, entre outras coisas, com o CUB, ao qual consegui 
dar credibilidade e, junto à ABNT, a alteração da Norma Técnica 
para a atual NBR 12 729, cuja comissão de elaboração integrei. Ao 
longo desse tempo, fui negociador com o sindicato profissional; 
representante do setor no Conselho Municipal de Desenvolvimen-
to; juiz classista na Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça 
do Trabalho, cuja experiência me proporcionou a oportunidade 
de criar a Câmara de Conciliação da Construção Civil, tendo feito 
curso de Conciliação, Mediação e Arbitragem e treinado todos os 
mediadores e conciliadores não só do Sinduscon como também do 
Sindicato dos Trabalhadores. Criamos também o Seconci (Serviço 
Social da Construção Civil), com atendimento prioritário em Segu-
rança e Medicina do Trabalho.

Tendo pedido demissão, recebi um convite da Eletrosul, atra-
vés do diretor Altair Ghidi, para ser o fiscal da empresa na cons-
trução das bases das torres de transmissão de Itaipu (Linhão), 
tendo que fazer antes um curso de especialização nos EUA ou 
no Japão. Entreguei a documentação, fiz os exames admissionais 
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e ao sair de um deles recebi um recado para procurar o diretor. 
Disse-me, então, que a ANA (Agência Nacional de Águas) havia 
proibido a contratação de pessoal pela Eletrosul, mas que eu seria 
contratado por uma empreiteira com o mesmo salário – muito 
bom – e com as mesmas finalidades. Agradeci, dizendo que não 
me servia, e fui embora.

Quase que imediatamente recebi um convite para entrar de só-
cio na Construtora Nacional Ltda, substituindo o engenheiro Luís 
Antunes Teixeira que era irmão do Jaime Antunes Teixeira, meu 
ex-patrão. Tive de estudar Contabilidade (Análise de Balanços; Ma-
temática Financeira); fiz curso de Corretor de Imóveis; comprei 
o primeiro computador e fiz cursos de Word, Excel, para melhor 
administrar a empresa. Desenvolvi e fabriquei ferramentas para 
instalação e montagem de vigas pré-moldadas na obra, para fabri-
car e testar previamente ramais hidráulicos de banheiros, cozinhas 
e áreas de serviço. Incorporei, construí e vendi diversos edifícios 
residenciais no Centro, Trindade e São José.

Em 1980, nasceu meu segundo filho, Ricardo Alberto, enge-
nheiro agrônomo, hoje residindo em Portugal. E, em 1982, nasceu 
o caçula, Júlio Henrique, engenheiro de Produção Mecânica, hoje 
residindo na Holanda.

Fizemos uma cisão na empresa, em 1990, retirei-me, e reativei 
a Hermes Empreendimentos de Engenharia Ltda, que, em 2021, 
completa 50 anos.

Dediquei-me a tornar meu patrimônio produtivo - terrenos, em 
geral, não geram renda, apartamentos, sim.

Criei a Bom Abrigo Engenharia e Empreendimentos Ltda, com 
o capital formado por nossos bens particulares - terrenos e um 
predinho na Cachoeira -, também ainda em atividade.

Levamos nossas atividades até aos Estados Unidos criando a 
Rio do Rastro Investments LLC, em Fort Worth, no Texas, a qual 
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acabamos passando para nossos filhos. Ela até já deu cria, Rancho 
Grande Investments LLC, em Indianápolis, Indiana.

Com a saída do Brasil de dois dos meus filhos, Ricardo e Júlio, 
sócios e administradores das empresas, em 2017 voltei à ativa após 
um período de sete anos sendo apenas presidente dos Conselhos.

Carlos
Henrique
Gevaerd

In memoriam



Foi com grande satisfação que recebemos o convite 
para escrevermos algumas linhas sobre o nosso querido Carlos 
Henrique Gevaerd, colega de faculdade de vocês, para homena-
gem póstuma. 

Carlos Henrique Gevaerd, o Caito, como era carinhosamente co-
nhecido, foi o segundo dos quatro filhos do casal Emmanuel Ge-
vaerd e Diná Mendonça Gevaerd. Nasceu em 07 de março de 1946.

Era uma criança tímida, de poucos amigos, mas sempre muito 
gentil, educado e querido por todos que o cercavam. Seus primei-
ros anos de estudo se deram no Grupo Escolar Silveira de Souza, 
onde sua mãe era a diretora. A seguir, cursou até a 4ª série do 
antigo curso Primário no Colégio Catarinense, tendo depois trans-
ferido-se para o Instituto Estadual de Educação, segundo sua von-
tade, por considerar estarem ali os melhores professores da época, 
objetivando a sua preparação para o vestibular para o curso de 
Engenharia. Desde sempre, Caito nunca teve dúvidas acerca de 
qual seria a sua profissão. E assim, com dedicação e esmero, carac-
terísticas também muito suas, ingressou no curso de Engenharia.

Para além do gosto da Matemática, Caito tinha uma paixão es-
pecial pela música e pelo cinema. Com seu elevado grau de inte-
ligência e uma memória incrível, sabia com grande destreza iden-
tificar facilmente nomes de grandes músicos, atores, orquestras e 
trilhas sonoras dos grandes filmes. Quando os assuntos eram esses, 
sua timidez desaparecia e era possível perceber a sua paixão e o 
grau de conhecimento que tinha nessas áreas, numa época em que 
ainda não existia o Google.

Apesar de poucos amigos, os que tinha eram amigos de verda-
de, incluindo aqui seu irmão mais novo, de quem sempre foi muito 
próximo e um grande companheiro. Na adolescência gostava mui-
to de acampar, de ir ao cinema e de dar boas caminhadas até os 
altos do morro da Lagoa. 
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Tão logo finalizou seu curso, começou a trabalhar e teve em 
currículo as construtoras Cihab, A. Gonzaga, M. Daux, Gutierrez 
Paula Munhoz, finalizando sua carreira como avaliador de imóveis 
do INSS. Infelizmente, em função de alguns problemas de saúde, 
Caito teve que interromper cedo a sua carreira profissional. Fale-
ceu no ano de 2012 devido a problemas pulmonares, em função do 
tabagismo excessivo.

Deixou para todos nós, seus familiares e amigos próximos, a 
lembrança de um ser humano íntegro, educado, inteligente e de 
um grande guerreiro diante de muitas dificuldades de saúde que a 
vida lhe impôs.

Saudades dos seus irmãos Vitor Alexandre Gevaerd, Eleonora Gevaerd 
Sandoval e Emmanuel Gevaerd Júnior.



Ênio
Rosa de

Souza

Foi eleito vice-prefeito de Araranguá, já tendo participado 
das administrações municipais dos prefeitos Salim Paladini, Gerci-
no Pasquali e Eduardo Ghizzo.

Filho de um tradicional político da região, o saudoso Jovino Ma-
noel Plácido de Souza e de dona Nair, Ênio nasceu em Araranguá, 
em 13 de abril de 1945. 

É casado com Nívea Oliveira de Souza, com quem tem três 
filhos, Alessandro, Caroline e Kristian. Tem cinco netos, Matheus, 
Felipe, Talles, Nikolas e Sofia.

Formado pela UFSC, começou seus estudos na Escola Iso-
lada, na localidade de Manhoso. Concluiu o Ginásio na Esco-
la Nossa Senhora Mãe dos Homens e o Científico no Colégio 
Dehon, em Tubarão. 

Foi atleta de futebol profissional, funcionário público, foi res-
ponsável técnico por várias empresas de engenharia e fiscal de 
obras da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Embora seu pai tenha se filiado na Arena, no período dos go-
vernos militares, Ênio seguiu no caminho oposto, integrando-se ao 
MDB (Movimento Democrático Brasileiro), onde se aglutinaram 
as forças opositoras ao regime militar.

Já em 1972, foi candidato a prefeito pelo partido, no entanto, 
sem se eleger. No ano seguinte, abandonou a vida política, embora 
continuasse atuando como uma liderança efetiva no município. 

Ficou sem filiação partidária até 1985, quando participou da 
fundação do diretório do Partido da Frente Liberal, no qual con-
signou sua filiação. Na formação do diretório, foi escolhido para 
ser o primeiro presidente do PFL no município. 

Em 1988, foi indicado pelo partido para integrar a chapa majori-
tária apoiada pela coligação entre PFL e PDS, disputando as eleições 
de 15 de novembro de 1988, quando as duas agremiações venceram 
o pleito. Ênio exerceu o cargo de secretário de Obras, Agricultura e 
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Planejamento.
No governo de Gercino Pasquali, foi secretário de Obras e, durante 

a administração do saudoso Salim Paladini, foi diretor da Samae.
Ênio já foi agraciado em várias oportunidades em títulos de 

destaque por sua atuação no campo político e empresarial. 
Seu esporte preferido é o Turfe e outros esportes equestres. 
No campo da engenharia, foi sócio-proprietário da Soenge, es-

pecializada em construções e incorporações em Santa Catarina e 
no Rio Grande do Sul, responsável por diversas obras públicas. 
Também foi sócio-proprietário da BB Instalações Elétricas Ltda, 
que implantou e fez a manutenção de redes elétricas no Extremo 
Sul de Santa Catarina. 

Como empresário teve sociedade na Soem Souza Esquadrias 
e Móveis, atuando no Brasil, Europa e América Central; na Sosel 
Souza Cerâmica, fabricando tijolos para o mercado nacional, e a 
Jogos e Loterias, credenciada ao Codesc. 

Como profissional liberal, atuou como Engenheiro Fiscal na 
construção e reforma nas sedes da Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil, no município de Araranguá.

Foi palestrante motivacional em empresas privadas e públicas 
como a Telesc, Besc, Casan e PRF. Foi comentarista político da 
TV Sul, e redator e apresentador do programa Conexão Rural na 
TV Sul.

Atualmente, é aposentado e criador de cavalos crioulos.

Eliézer
Dalill

Mansur
In memoriam



Nascido em Concórdia, em 1945, viveu boa parte de sua 
infância e adolescência em Brusque. Aos 16 anos, mudou-se com 
a família para Florianópolis e foi onde permaneceu até o fim da 
vida. Um homem de poucas palavras, mas um amante vívido dos 
números. Conversava sem falar.

Casou-se depois de três meses de namoro e um ano de noivado 
com aquela que chamava de “queen” e com quem teve 3 filhos, 
Elias, Felipe e Ana Carolina.

Um super-herói que assistia à televisão de boné para a luz da 
sala não incomodar os olhos, usava camisetas que se recebe como 
brinde, cheia de anúncios nas costas. Mas o mais peculiar era nunca 
atender ao celular, pois insistia que se quisesse falar com ele teria 
que avisar antes.

Uma das últimas vezes que me peguei o observando foi num 
jogo de futebol de uma empresa. Sentado na arquibancada, quieto 
e observador em suas roupas nada elegantes, me fez ter certeza 
daquilo que ele sempre me disse sem falar:

— Só aqueles que se importam de verdade com você é que re-
almente saberão a pessoa que é. 

Uma vez perguntei à minha avó por que as pessoas iam embora 
para sempre. Ela me disse que era para dar espaço para as outras 
pessoas no mundo, acho que foi a resposta mais legal que eu ouvi 
até hoje. Os anos se passaram sem meu super-herói de camiseta de 
propaganda e comecei a enxergar em outras pessoas traços dele.

Dizem que morremos duas vezes. Na primeira, quando nosso 
coração para, na segunda, quando alguém fala nosso nome pela 
última vez. Mantenho-o vivo a cada dia em que leciono engenharia 
aos meus alunos e a cada ímpeto de determinação que me faz ir 
além. Arrisco-me dizer que dentre todas as obras, a família que 
construiu foi o seu maior legado.

Ele me ensinou que a determinação e a personalidade de uma 
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pessoa podem levá-la para onde quiser.
Lembro-me como se fosse hoje das vezes que estudava Ma-

temática comigo. Muitas das vezes que eu dizia não entender a 
questão era apenas uma mera desculpa para vê-lo escrevendo uma 
página inteira de números em poucos segundos.

Nas minhas apresentações de música, recordo-me que sentava 
sempre no fundo e dormia. Quer dizer, eu achava que dormia. Tem-
pos depois fui entender qual era o jeito dele de apreciar a música. 

Costumamos manter padrões para as pessoas, mas, muitas vezes, 
não aprendemos que existem maneiras diferentes de demonstrar afeto.

Mesmo com tudo o que conquistou, sempre transpareceu sim-
plicidade. Nunca precisou da opinião alheia e muito menos da acei-
tação de ninguém, ele sabia quem era. E mesmo não sendo de 
muitas palavras, me ensinou: 

— Para ser feliz precisarás de equilíbrio em três aspectos: cor-
po, mente e alma. Para o primeiro, procure fazer constantemente 
uma atividade física. Uma que goste ou, talvez, a que menos ache 
chata. Para a mente, trabalhe sempre o raciocínio, será uma forma 
de nunca envelhecer. E para a terceira, continue com a sua música. 
Ainda não sei por que você não a escolheu como profissão.

E, no seu silêncio, simplicidade e quietude, foi um dos funda-
dores do curso de Engenharia Civil da UFSC. Tenho a honra de 
seguir a carreira daquele por quem guardo enorme admiração e 
saudade. Aquele que me ensinou que um sentimento não é de-
monstrado apenas por meio de meras junções silábicas, mas pelo 
silêncio também. Afinal de contas, até mesmo na música precisa-
mos da pausa para se fazer uma boa melodia.

Da sua filha, Ana Carolina



governador Ivo Silveira assina  
decreto para implantação do 

curso de Engenharia Civil

Aulas eram nas famosas
casinhas do tarzan,

na bocaiúva

Trote de Engenharia, em 1965

Greve pelo fechamento do RU, em 1965



Viagem de estudos, em Torres-RS

Visita ao Porto de Rio Grande-RS, em 1969 Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul



Em Novo Hamburgo, 1970

No Instituto de Pesquisa Hidráulica, Porto Alegre

Viagem de estudos ao Sul de SC

O ônibus da UFSC era praticamente da Civil



Evaldo e a calculadora Faciti

Encontro na BR-101 com o governadr Ivo 
Silveira e Colombo Salles

Levantamento topografico...

...no mangue do Itacorubi



Missa de formatura
da TEC70

Ex-governador de Santa Catarina como paraninfo

Zortéa, na colação, para representar os fortes

Baile de formatura no Lira Tênis Clube



Evaldo
Luiz

Lentz

 e
Enquanto era estudante de Engenharia, eu lecionava 
Matemática para o curso Científico do Instituto de Educação. Em 
1970, eu dividia a profissão de professor com a condição de esta-
giário do Plameg (Plano de Metas do Governo), para cumprir as 
exigências acadêmicas, na construção do prédio do Tribunal de 
Justiça, ao lado da Assembleia Legislativa.

Tão logo me formei, fui contratado como engenheiro daquela 
autarquia. Fui o último engenheiro a ser contratado porque o novo 
governador, engenheiro Colombo Salles, extinguiu o Plameg e fui 
absorvido pela Secretaria de Transportes e Obras, lotado no DAE 
(Departamento Autônomo de Edificações). Acompanhei aquela 
construção até o término, já como engenheiro.

No DAE, outras obras ficaram sob minha fiscalização, como 
o Centro de Recuperação e Triagem, em Barreiros, São José, a 
construção do prédio da Secretaria da Agricultura, no Itacorubi, 
a reforma do Hospital Psiquiátrico Colônia Santana, em São José. 
Outra função minha era visitar as Regionais do DAE no interior 
do Estado.

Em paralelo, desde a formatura, participei de uma empresa 
como responsável técnico e sócio. Era a Athenas Construção Civil 
Ltda, a qual atendia clientes com obras financiadas.

Nessa época, vencemos uma concorrência para construir uma 
vila de casas para a Marinha do Brasil, no Estreito. Pouco tempo 
depois, fui convidado a participar de duas empresas, Incisa e Plani-
sa, que tinham financiamento garantido pela Apesc – Caderneta de 
Poupança. Nessa atividade foram construídos oito prédios habita-
cionais na Trindade e outros isolados em Coqueiros, Centro e Bal-
neário Camboriú. Também foram construídas no bairro Trindade, 
próximas da UFSC, uma série de casas residenciais.

Com a dissolução da Apesc, voltei ao serviço público ingressan-
do na Erusc (Eletrificação Rural de Santa Catarina), na condição de 
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chefe do Departamento de Projetos e Obras.
Foi um desafio, pois que minha experiência com energia elétrica 

não passava das instalações residenciais e prediais. Mas aceitei o 
desafio porque precisava e era uma novidade. Felizmente, fui bem 
recebido e meus subalternos explicavam tudo que eu precisava sa-
ber. Apesar de ser um cargo de chefia, não podia ficar alheio ao 
que se passava.

Aprendi o trabalho da implantação de redes elétricas. Essa em-
presa foi de extrema valia, uma vez que Santa Catarina passou a 
ser o estado brasileiro com menor índice de propriedades rurais 
não eletrificadas. Essa situação rendeu um convite para proferir 
palestra sobre o assunto em um congresso Sul-Americano de ele-
trificação rural, em Recife.

Tendo em vista a finalidade da Erusc haver chegado à meta 
desejada, o governo achou por bem extinguir a empresa sendo seu 
corpo funcional transferido para outros órgãos do Estado. Eu fui 
absorvido pela Celesc, onde vários dos meus colegas estavam.

Fiquei algum tempo na chefia do setor de eletrificação rural. 
Até que com a posse do governador Paulo Afonso Vieira fui reco-
mendado a ocupar o cargo de diretor de Engenharia da Secretaria 
da Família.

Um cargo burocrático, mas muito agitado. A “engenharia” aci-
ma referida, na verdade, era habitação popular, pois que a Secre-
taria visava a atender as famílias mais necessitadas, nos diversos 
setores. Lá fiquei por apenas dois anos, uma vez que um ex-diretor 
da Erusc, que me conhecia, estava naquela ocasião, como diretor 
financeiro da Secretaria Estadual da Educação. Fui convidado a 
ocupar o cargo que gerenciava a engenharia daquele Órgão. Acei-
tei, porém me vi no mais agitado cargo de toda minha vida profis-
sional. Uma enorme demanda de pedidos para recuperar escolas 
no interior do Estado, caiu como uma avalanche. 
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O telefone não parava com pedidos de diretores das “infinitas” 
escolas do Estado. Houve momentos em que estando em uma liga-
ção, outras duas aguardavam em outros ramais. Foi realmente uma 
atividade deveras estafante. A equipe não dava conta dos projetos 
de ampliação e modificação dos prédios escolares.

Assim levei algum tempo, até que fui chamado para ocupar a 
chefia da Divisão de Eletrificação Rural da Celesc.

O trabalho já me era familiar, o que aliviou bastante. O Estado 
continuava sendo o de maior percentual de propriedades rurais 
eletrificadas, cabendo apenas a ampliação de linhas ou criação de 
ramais, em vista do fracionamento das propriedades maiores, lote-
adas em chácaras e pequenas fazendas. Esse serviço ficava ao en-
cargo das Regionais, que cuidavam de tudo, do projeto à instalação.

Aposentei-me nesse cargo, contando 38 anos de serviço! Foi 
uma vida profissional cansativa, porque apesar de estar empregado 
pelo Estado, ainda projetava e construía várias obras. Nunca deixei 
de lado a construção civil. 

Construía ou fiscalizava outras obras, a maioria residenciais. 
Poucos prédios, em especial, aos quais se referiam às fundações.

Devo declarar que foi uma vida profissional proveitosa, em vis-
ta que fazia aquilo que gostava, fator imprescindível para a felici-
dade pessoal.

Não juntei fortunas, apenas o necessário para uma vida tranqui-
la e ganhos suficientes para construir uma casa grande e criar cinco 
filhos. Mas, fui feliz com o que fazia, adicionando a isso a pra-
zerosa oportunidade de ter conhecido e convivido com os meus 
colegas de turma. 

Agradeço a todos vocês pela amizade oferecida!



Edison
Benjamin

Zortéa
In memoriam

As inúmeras manifestações de apoio, carinho e pesar que 
temos recebido pelo falecimento do “guardião” amigo, irmão, es-
poso, pai, profissional e “artista”, Edison Benjamim Zortéa, leva-
ram-nos a tentar, pelo menos, descrevê-lo. 

Homem forte, passos firmes, ligeiros e decididos, olhar astuto, 
carismático, simples, incomparável aperto de mão, sua marca pes-
soal, avesso às bajulações, compromissos sociais, papéis (por isso 
sempre fui o seu “arquivo”) e valores materiais.

Encarava de frente tudo, chamava para si as responsabilidades, 
fazia o que deveria ser feito sem medo, sem culpa, sempre com a 
certeza de fazer o melhor.

Nasceu em Capinzal, Santa Catarina, dia 6 de janeiro de 1945, 
às 5 horas (nem esperou o dia nascer: tinha pressa), foi o terceiro 
filho de Ernesto Zortéa e Elis Zortéa.

O “Benjamim” herdou características do avô materno, lembra-
do com muito carinho por seu jeito carinhoso, brincalhão e hones-
to de tratar todas as pessoas, em especial, as crianças.

Cursou o Primário e o Ginásio no Mater Dolorum, em Capin-
zal. Suas notas eram suficientes apenas para passar, não por ser um 
aluno relapso, mas por ter, já em tenra idade, assumido a respon-
sabilidade de auxiliar a mãe nas tarefas domésticas, cuidar de seus 
irmãos (já éramos seis naquela época), além de já ter se tornado 
mestre de obras aos 12 anos de idade.

Nosso pai era uma figura também ímpar, para o qual todo mun-
do deveria nascer sabendo, e falo isso não como defeito, mas uma 
característica que marcou indelevelmente a todos nós, pois desig-
nados para determinada tarefa a única saída que tínhamos era cum-
pri-la. O Edison foi o mais premiado.

Voltando ao mestre de obras. No final dos anos 50, nosso pai 
foi convocado pela população de Capinzal a construir um cinema, 
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para que houvesse alguma distração naquela pequena cidade. Con-
vencido e com escassos recursos financeiros, a família obviamente 
foi parte integrante da força-tarefa. A mãe, Edison (com aproxi-
madamente 12 anos) juntamente com Eloi (irmão mais velho), 
Eduardo e Ernani (irmãos mais novos) literalmente arregaçaram 
as mangas e mãos à obra, quebrando e puxando pedra na zorra 
(trenó de madeira arrastado por um trator de pneus) para as fun-
dações, puxando tijolos, levantando alvenaria, virando concreto e 
massa no cabo da enxada assentando tacos com piche. Um fato 
que o Edison algumas vezes contou em nossas reuniões de família, 
foi que, certa vez, na construção do cinema, o pai teve que viajar 
e o incumbiu de concretar uma laje (com mais ou menos 400 me-
tros quadrados de área e inclinação que variava de 3 a 7 metros 
do chão) até o final de semana. Isso foi em uma quinta-feira, e 
teria ele, a sexta-feira e o sábado para executar a tarefa. Misturar o 
concreto na enxada, transportar na padiola (não existia carrinho de 
mão à época), levantar o concreto no balde com carretilha e vibrar 
o concreto na base da marreta (batendo no fundo da forma para 
eliminar as bolhas de ar). Era uma tarefa imensa para quem tinha 
quase nenhuma experiência e pouco prazo. Mas a tarefa tinha que 
ser cumprida. 

No decorrer dos serviços, ficava evidente que o prazo era curto 
demais. Foi quando lhe veio a ideia: “vou oferecer um litro de pin-
ga para cada funcionário, caso o serviço seja concluído até o final 
de sábado”. Dito e feito, com o incentivo a tarefa foi concluída e 
ele ficou radiante.

Na segunda-feira, com o retorno do pai, a coisa se complicou, 
nenhum funcionário apareceu para trabalhar, estavam todos de 
ressaca. O Edison só não apanhou graças à intervenção da mãe. 
Concluída a construção do cinema, novas tarefas. Ajudar a mãe a 
bater sorvete e fritar pastel no bar. Juntamente com Eloi, Eduardo 
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e Ernani, eram os responsáveis por fazer os cartazes de divulgação 
dos filmes e espalhá-los pela cidade, vender os ingressos e passar 
o filme. Não sei como ele aprendeu a projetar os filmes utilizan-
do máquinas que geravam luz através do curto-circuito entre duas 
hastes de carvão, mas com certeza, cumprindo a ordem de seu 
Ernesto, ele dava um jeito de rodar os filmes.

Estava implícito que um menino de 13 anos tinha pleno conhe-
cimento sobre o funcionamento do equipamento de última gera-
ção da época, cujas instruções eram em inglês.

Cito esses fatos para ilustrar em que forja o Edison foi tempera-
do, sempre com tarefas aparentemente superiores às suas forças e 
conhecimento e, em nenhuma delas, ele deixou a desejar, pelo con-
trário, sempre às desempenhou com brilhantismo e determinação.

Passado o episódio do cinema, em 1962, foi com a cara e a co-
ragem, junto com alguns primos, estudar em Curitiba no Colégio 
Estadual Moysés Lupion, porém, segundo ele, seus primos nada 
queriam com o estudo e ele mudou de paragens, indo estudar em 
Lages, Santa Catarina, em 1963, no Colégio Estadual Vidal Ramos. 
Em 1964, finalmente, fixou residência em Florianópolis, concluin-
do o curso Científico no Instituto Estadual Dias Velho.

Iniciou em 1965 o curso de Engenharia Mecânica, pois não po-
deria ficar esperando o curso de Engenharia Civil que estava em 
fase de implantação, para o qual se transferiu mais tarde.

Em todas essas epopéias estudantis, nunca dependeu economi-
camente do pai, sempre estudava e trabalhava. Em sua fase floria-
nopolitana teve a felicidade de conhecer Daltro e Darlo, também 
duas figuras excepcionais, que além de sócios em várias e divertidas 
empreitadas, o auxiliavam. Deus tem o cuidado de colocar pesso-
as-chave em nossa vida.

Formou-se na primeira turma, em 1970, cuja festa de confrater-
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nização pelos 35 anos de formatura foi comemorada, entre os dias 
11 e 15 de novembro, nas Termas de Jurema, no Paraná.

Após a formatura, deixou de herança para o Eduardo, sua parte 
em uma empresa que fabricava e locava mesas de bilhar e pebolim, 
sua fonte de sustento durante boa parte dos estudos, e transfe-
riu-se para Campos Novos, onde o pai tinha uma loja de material 
de construção. Iniciou sua carreira construindo casas, hospital e 
elevando a caixa de água em concreto do Colégio das Freiras, com 
capacidade de aproximadamente 5 mil litros de água, uma altura de 
10 m para aproximadamente 13 m, apenas com auxílio de vigas de 
madeira e macacos hidráulicos. Começou a inventar.

Com o boom das cooperativas dos anos 70, foi convidado pela 
recém-criada Coopercampos a construir um armazém graneleiro 
fundo, algo que nunca tinha visto, mas aceitou a tarefa. Viajou pelo 
estado do Rio Grande do Sul, visitando obras em construção e ab-
sorvendo as técnicas construtivas. Concluiu a tarefa com eficiência 
e a obra continua até hoje em plena operação.

Dali para frente, especializou-se no segmento de armazenagem 
de grãos, viajando para os Estados Unidos e Europa, sempre em 
busca de novas técnicas e metodologias de construção.

A sua contínua e insaciável ânsia de desenvolver novos produ-
tos e técnicas ultrapassou fronteiras e várias empresas americanas e 
europeias deslocavam-se a Santa Catarina em busca de sua opinião 
sobre os mais variados projetos na área.

Edison era um dos maiores experts do mundo no assunto ar-
mazenagem, como muito bem colocou o senhor Antônio Lafelice, 
presidente do Grupo Agrenco, empresa multinacional que atua no 
ramo do agronegócio. 

— O engenheiro Edison Zortéa foi o melhor e mais brilhante 
construtor e criador de soluções jamais visto em nossos merca-
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dos e meios. Além de excepcionais qualidades morais, tais como 
seriedade, honestidade, critério e lealdade, foi um amigo de peso e 
valor, desses que se encontram pouquíssimos vida afora.

Ele vibrava com situações que o desafiassem. Achava sempre 
uma solução simples e eficiente, pois como ele sempre dizia:

— As soluções inteligentes são as simples.
Muito feliz foi a descrição do amigo João Campos, no artigo em 

homenagem a Edison:
— Tirou a lapiseira do bolso e começou a rabiscar na capa de 

um processo qualquer sobre minha mesa, explicando-me a força 
centrífuga e centrípeta, nem ligando para minha dificuldade em 
entender aqueles conceitos de Engenharia, especialmente, eu, que 
fugira de Matemática, de Geometria e da Física para ser advogado. 

Esse era o Edison, suas explicações não ficavam restritas às pa-
lavras, mas também devidamente projetadas, independentemente 
do assunto ser técnico, biológico ou filosófico. Sempre tinha uma 
opinião e uma solução sobre os mais diversos assuntos.

Zortéa atuou por 40 anos na construção de unidades agroin-
dustriais, especialmente no complexo soja, açúcar e fertilizantes. 
Tem um portfólio expressivo, construindo para grandes clientes. A 
capacidade de estocagem das suas obras, acumulada, é de mais de 
40.000.000 t.

A empresa, Zortéa Construções Ltda, sediada em Campo 
Grande, possui escritório em Curitiba, filiais em Campo Largo e 
Paranaguá, ambas no Paraná, além da Fábrica de Pré-Moldados 
e Estruturas Metálicas em Várzea Grande, no Mato Grosso. Suas 
principais atividades são projetos e construções de silos para grãos, 
armazéns para fertilizantes e obras portuárias. 

Um dos pilares da empresa é o respeito pela política ambiental, 
considerado fundamental a preservação do meio ambiente, com 
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técnicas construtivas que reduzem o impacto para promover o de-
senvolvimento sustentável. 

A empresa conta com quase 2 mil funcionários e tem uma vas-
ta cartela de grandes clientes como Vale, Cargill, Rocha, Bunge e 
Comigo.

Conhecendo o Edison, vem apenas um pensamento, “será que 
sua saída deste mundo não foi mais um dos seus projetos audacio-
sos e de grande visão do futuro, seu último ato de coragem, fibra e 
amor?”, “Será que não foi para tirar a sombra protetora sobre seus 
afetos para que conheçam o sol e possam crescer mais fortes, mais 
firmes?”.

Agora livre das limitações financeiras, poderá, literalmente, dar 
asas à sua inesgotável imaginação. 

Edison, sabemos que na primeira oportunidade vamos levar um 
belo puxão de orelha por estarmos tornando público uma peque-
na parte de sua personalidade, mas não poderíamos deixar de lhe 
prestar esta singela homenagem. Nós que aqui ficamos, assumimos 
o compromisso de dar sequência à sua obra.

Do aperto de mão fica o aperto no coração, que da mesma for-
ma, apesar de vigoroso, sempre teve a intenção de quebrar o gelo, 
aproximar-se das pessoas, doar-se. 

Com muito carinho e saudades, irmãos, familiares e amigos.

Ivo
Netto de

Chico



Nasci em Itajobi, em São Paulo, em 18 de outubro de 1943. 
Sou filho de Luciano De Chico e Pascoalina Volpi, fui casado por 
41 anos com Maria Elenice C. T. Di Cicco “in memorian”, com 
quem tive duas filhas, Isabela, com 45 anos, psicóloga, casada com 
Adriano Marroni, advogado, com quem tem dois filhos, Júlia 13 
anos e Gabriel 9 anos. E Silvia, com 42 anos, engenheira de alimen-
tos, casada com Mauricio Bignami, médico veterinário, com quem 
tem dois filhos, Pedro 7 anos e Helena de 1 ano e 4 meses.

Minha vida profissional iniciou-se em novembro de 1970, na 
empresa Cinoda Construções S.A., em Curitiba. Abaixo irei listar 
parte das obras que realizei. 

No momento, estou parado devido à pandemia, aguardando an-
siosamente para voltar ao trabalho.

Período muito gratificante foi aquele que convivi com todos os 
meus amigos do curso de Engenharia. Realmente, foi um pessoal 
de muita raça e garra, tanto que todos eles foram bem-sucedidos 
na profissão. Muito me orgulho de ter feito parte dessa turma. É de 
se frisar que a Engenharia Civil em Santa Catarina teve um divisor 
fundamental que é antes e depois da TEC70.

Como engenheiro auxiliar fiz parte da equipe que executou ser-
viços de implantação básica, terraplenagem e pavimentação da ro-
dovia BR-470, trecho Rio do Sul e BR-116 em uma extensão de 
50 km. Ainda como engenheiro auxiliar, participei da execução de 
serviço de implantação básica e pavimentação das rodovias SC-1 e 
SC-97, trecho Florianópolis-Ingleses do Rio Vermelho e acessos a 
Jurerê-Canasvieiras, em uma extensão de 32 km.

Fiz serviços de implantação básica, pavimentação da rodovia 
BR-392, Pelotas-Santa Maria, trecho Cangussu-São Sepé, em uma 
extensão de 26,8 km. Dirigi os trabalhos de terraplenagem e pavi-
mentação da rodovia BR-158/386, trecho Sarandi-Iraí-Cunhaporã, 
em uma extensão de 46 km, também da rodovia RS-19, trecho Sa-
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piranga-Taquara, em uma extensão de 24 km; e da rodovia BR-369, 
em uma extensão de 86,39 km.

Em maio de 1977, assumi a supervisão de obras, desempe-
nhando atividades em custos, dimensionamento de equipamentos, 
pessoal e acampamentos, concorrências, esquemas financeiros, su-
primento, manutenção de equipamentos, transportes para atendi-
mentos das montagens das obras, implantação básica e pavimenta-
ção das seguintes obras: rodovia SC-472, trecho Itapiranga-Iporã, 
em uma extensão de 30,6 km; rodovia SC/BR-480, trecho Chape-
có-Goio-Ên em uma extensão de 22 km; rodovia PRT-280 trecho 
Palmas-Pato Branco, em uma extensão de 40 km; rodovia PR-082 
– entroncamento PR-457, trecho Fênix-Quinta do Sol, em uma 
extensão de 32,98 km; rodovia PR-182 trecho Santa Tereza-Cap. 
Leônidas Marques, em uma extensão de 32,32 km, via de contorno 
Norte de Florianópolis. Alça sob a ponte Colombo Salles; acesso 
ao Pântano do Sul.

Em 1982, ingressei no DER/PR, realizando as seguintes obras: 
restauração Assaí-Jataizinho, 23 km, restauração Jaguariaíva-Caló-
geras-Catiguá, 90 km. 

Como supervisor de obras, realizei as seguintes obras de im-
plantação e pavimentação; O.A.E. Alvorada-Primeiro de Maio, 
Ibiporã-Sertanópolis, São Gerônimo-Curiúva (três pontes), Mari-
lândia-Rio Bom, Rio Bom-Palmital, Jundiaí do Sul-BR-153, Santo 
Antônio da Platina-Barra do Jacaré. 

Em 1987, ingressei na Construtora J. Malucelli como supervisor 
de obras. Fiz a implantação e barragem de contenção na Inpacel 
em Arapoti; restauração da BR-153 entre Ourinho-Santo Antônio 
da Platina; da SC-470, Blumenau-Gaspar-Ilhota. Obras do termi-
nal para combustíveis (Petrobrás) Guaramirim-SC; para implanta-
ção de perfuração de poços da Petrobrás em Santa Maria do Oes-
te-PR (uma ponte); restauração do trecho Chapecó-Pinhalzinho, 
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BR-282; do trecho Chapecó-São Lourenço do Oeste; implantação, 
pavimentação e O.A.E. (cinco pontes protendidas no Paraguai en-
tre IBY-JAU e Coronel Oviedo (RUTA-3).

Trabalhei com implantação e pavimentação de Catanduvas-Á-
gua Doce-Treze Tílias, restaurações em Garopaba – BR-101, Ima-
ruí – BR-101, Imbituba – BR-101, Laguna BR-101, do aeroporto 
de Caçador. 

Restauração em Caçador-Lebon Regis; Caçador-Videira; im-
plantação e pavimentação da duplicação Castro-Piraí e restauração 
da pista existente Castro-Piraí (C.C.R.).

Restauração de trechos Ponta Grossa-Apucarana: 64 km (pio-
neiro com asfalto borracha), implantação, pavimentação e O.A.E. 
do trecho Ventania BR-376 (duas pontes), da BR-101 Sul (São José 
do Norte-Bojuru) e O.A.E. de cinco viadutos – trevo Posto Presi-
dente em Ponta Grossa, PCH Cotiporã, PCH linha Emília, UHE 
Mauá (Rio Tibagi): 363 MW Implantação da duplicação, restaura-
ção da pista existente e O.A.E. (quatro viadutos e cinco trincheiras) 
do trecho Maringá-Paiçandu.

Uma longa jornada!

José
Audísio

Aires de
Alencar



Antes de iniciar, fiz um retrospecto mental tentando en-
contrar na memória experiências relevantes para constar no nosso 
livro comemorativo. Descobri que a minha paixão pela Engenharia 
Civil teria se manifestado desde sempre.

Nasci em 21 de outubro de 1946, filho de Audísio Aires de Alen-
car e Maria do Socorro Bezerra de Alencar, em Exu, pequena cidade 
no sertão de Pernambuco, famosa por ser o berço natal de Luiz 
Gonzaga, o Rei do Baião, minha homenagem a ele, ídolo de todos 
nós. Fiz em Exu o curso Primário; em seguida, o Ginásio e Secun-
dário, na capital Recife, onde iniciei o curso de Engenharia Civil na 
Escola Politécnica da Universidade Católica de Pernambuco na qual, 
estudei até o segundo ano de Engenharia Civil, transferindo-me em 
seguida para Florianópolis, onde conclui o curso na UFSC.

A paixão pela Engenharia Civil era verdadeira. Ainda estudante 
secundarista, depois de aprender um pouco de Geometria Básica, 
noções de escala de desenho, já ousava sonhar e projetar. Assim, ao 
passar férias em Exu, acompanhava o mestre Antônio, gente boa, 
pedreiro habilidoso, sempre construindo ou reformando algo. Para 
ele, eu arriscava rabiscar algum detalhe, tentando ajudar a raciona-
lizar a arquitetura da casa. Sendo eu, o estudante mais graduado, 
já que não havia ainda curso secundário na cidade, sentia-me o 
próprio engenheiro. Após entrar na faculdade de engenharia, mais 
ainda. Certa vez, passando férias na cidade, convenci o prefeito de 
Exu, Zé Miranda, a reformar uma praça existente e construir uma 
quadra esportiva, que desenhei a lápis em papel milimetrado. Con-
sidero que essa obra ainda lá existente, marcou o início da minha 
carreira como engenheiro.

A minha transferência da Escola Politécnica de Pernambuco 
para a Escola de Engenharia da UFSC se deu no início de 1968, 
por motivações diversas, mas que envolveram, em resumo, o fato 
de ser criado naquele ano o curso de Engenharia Civil na universi-
dade e muita sorte por haver disponibilidade de vagas. É oportuno 
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comentar, agradecer e homenagear o então diretor, professor Cas-
par Erich Stemmer, que prontamente aceitou a minha transferên-
cia, demonstrando um alto espírito de solidariedade e de compro-
misso com a educação.

O curso de Civil da UFSC, era formado por uma turma ec-
lética, rica em culturas, sonhos e fortalecida por valores indivi-
duais diversos.

Assim chegado e feliz, fazendo parte dessa turma, no primeiro 
dia de aula já ganhei um apelido característico por ser nordestino, 
“bichinho”. O meu sotaque de pernambucano, uma raridade em 
toda a universidade, muitas vezes, provocava gargalhadas coletivas 
durante as aulas, quando me manifestava com alguma pergunta ou 
colocação, pronunciando palavras com “e” aberto, característica 
do sotaque nordestino. Não obstante as brincadeiras, recebia ma-
nifestações de amizade e percebia que era bem-vindo na turma. 
Aproveito aqui para registrar os meus agradecimentos a todos os 
colegas pelo acolhimento e por tantas outras coisas boas compar-
tilhadas durante o nosso curso.

Quero registrar também a minha análise e considerações resu-
midas, sobre o nosso curso.

Em primeiro lugar, é preciso destacar o compromisso maior 
e absoluto dos coordenadores, em promover um curso de altíssi-
mo nível. Coisa que se observava pela escolha e contratação dos 
melhores professores existentes no local e também vindos de ou-
tros estados para compor um corpo docente da mais alta qualida-
de. Aproveito para agradecer a todos eles por toda a dedicação e 
comprometimento. Acredito que o resultado dessa premissa, foi a 
formação de uma turma, não só esta, mas as outras subsequentes, 
compostas de engenheiros civis de alto nível técnico e capazes de 
assumir suas responsabilidades no mercado de trabalho. O país 
estava ansioso por profissionais da área da Engenharia, dado o his-
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tórico descaso das autoridades governamentais em investir nos se-
tores estratégicos para o desenvolvimento. Aliás, como ainda hoje 
continua acontecendo.

Em segundo lugar, acredito que todos nós alunos da turma, sem 
exceções, estávamos imbuídos desse mesmo espírito, comprome-
tidos com o grande desafio de atingirmos um altíssimo nível téc-
nico, corresponder àquelas expectativas e dar exemplo para os que 
viriam. Afinal éramos os primogênitos da Civil da UFSC. Hoje, 
passados 50 anos da nossa formatura, olhamos para trás e consta-
tamos que muitas das nossas expectativas foram satisfatoriamente 
atingidas. Observamos muitas realizações e feitos individuais im-
portantes, seja de membros da nossa ou das turmas subsequentes, 
que contribuíram para a imagem e projeção que tem a UFSC no 
cenário nacional e internacional.

Podemos afirmar, com certeza, que muitos projetos, obras im-
portantes, contribuições de toda ordem, seja no setor público ou 
privado empresarial, foram de autoria de membros da nossa turma, 
que cumpriram as suas obrigações em resposta às expectativas da 
universidade e da sociedade.

Assim como todos, eu também avalio positivamente a minha 
própria atuação profissional nesses 50 anos, desempenhada em vá-
rios setores, podendo aqui reafirmar a minha paixão pela Engenha-
ria Civil que continuarei a exercer enquanto a saúde permitir.

Trabalhei como engenheiro durante as cinco últimas décadas, 
sempre com dedicação e sentindo muita alegria com tudo que fiz, 
seja projetando, empreendendo ou executando.

Gostaria de mencionar, resumidamente, algumas das minhas 
atuações e experiências.

Face à grande necessidade de engenheiros civis e arquitetos 
em Florianópolis e no Estado, eu, e outros colegas, já estávamos 
atuando na área de projetos de construção civil, mesmo antes da 
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formatura em 1970 e continuamos depois dela. A demanda por en-
genheiros civis era enorme e tínhamos que atuar em vários setores 
ao mesmo tempo.

Em 1971, trabalhei na Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
chefiando o Departamento de Urbanismo e depois o Departamen-
to de Obras. Em 1972, trabalhei na construção de obras civis do 
Ceasa, em Belo Horizonte. Em 1973, trabalhei na construção de 
obras de aquartelamento do Exército Brasileiro, 6º BEC, em Boa 
Vista, no ainda território de Roraima.

Em 1974, de volta a Florianópolis, abri uma empresa de cons-
trução civil, Alencar Engenharia Ltda, na qual atuo até hoje.

Ao longo de todos esses anos atuei em diversos setores da en-
genharia civil, destacando-se projetos e obras de fundações de edi-
fícios e de pontes, em estacas pré-moldadas de concreto armado, 
moldadas in loco ou metálicas, incorporação de edifícios condo-
miniais residenciais, projetos diversos de engenharia para terceiros.

Nas atividades acadêmicas, destaco os cursos de especialização, 
na Universidade Federal de Santa Catarina. Em 1999-2000, curso 
de Finanças para Executivos; entre 2000 e 2001, curso de Estru-
turas de Concreto Armado, Estruturas Metálicas e Estruturas de 
Madeira e Alvenaria.

Na época atual, em 2021, continuo trabalhando na execução de 
projetos estruturais de edifícios.

Tenho três filhos, Clara Cristina Aires de Alencar, formada em 
Administração, Fernando Aires de Alencar, formado em Enge-
nharia Civil, e Helena Gonçalves Aires de Alencar, formada em 
Arquitetura.



José
Ferreira

Heidgger
In memoriam

Nascido na cidade de Ibaiti, no Paraná, foi mais um para-
naense da turma que veio prestar vestibular em Florianópolis, aqui 
chegando em 1965. 

Conhecido na turma pelo apelido de Zébu, por alguns anos 
morou com os colegas Ascanio, Roberto e Paulo Yonamine na 
“Maloca do Sossego”, uma república de estudantes nos altos da 
rua Felipe Schmidt. 

Quando estudante, para seu sustento, trabalhou no escritório do 
Prof. Hamilton Schaefer como desenhista de projetos. 

Sempre esteve presente em todos encontros da turma, sendo o 
último na comemoração dos 35 anos de formatura, em 2005. 

Após formado na primeira turma de engenheiros civis da UFSC, 
no ano de 1970, retornou ao Paraná, onde ingressou no Departa-
mento de Estradas de Rodagem, ocupando diversos cargos e fun-
ções, dentre elas a de diretor de Manutenção. 

Até seu falecimento, era o engenheiro responsável pela Regional 
do DER na cidade de Londrina.
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Luiz
Douglas de

Araújo
In memoriam

Natural de União da Vitória, no Paraná, Luiz Douglas de 
Araújo nasceu no dia 24 de dezembro de 1945, filho de Antônio 
Maciel de Araújo (primeiro prefeito do município de Matos Costa, 
em Santa Catarina, nomeado pelo então governador Celso Ramos) 
e de Geny Nissen de Araújo. Era o terceiro de cinco irmãos, Air-
ton, Manoel, Douglas, Lineu e Denise.

Ingressou na então Escola de Engenharia Industrial da UFSC, 
em 1966, onde reuniu-se com o irmão Manoel José de Araújo, este 
estudante do segundo ano de Medicina da mesma universidade. 
Era chamado Douglas pelos amigos.

Um ano após a formatura, iniciou a atividade profissional na 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Blume-
nau. Em 1972, entrou na Sociedade Construtora Triângulo, no 
mesmo município em que iniciou sua carreira. Sua vocação era de 
engenheiro rodoviário, atividade exercida por toda a vida com o 
entusiasmo de quem faz o que ama. Esteve na função de engenhei-
ro-chefe de obras até 1975.

Desde 1991, após algumas mudanças pelo estado do Paraná, 
estabeleceu a família, a esposa Irma Maria Longo de Araújo e os 
filhos Iara Beatriz de Araújo Cunha Pereira e Fernando Luiz de 
Araújo, em Guarapuava.

As visitas nos trechos de estrada para acompanhamento e re-
gistro fotográfico eram frequentes também nos finais de semana, 
oportunidade que levava os filhos para participar. Era trabalho, 
mas também poderia ser considerado um passeio, tamanho o sen-
so de pertencimento naquele ambiente. Talvez, também por isso, 
o filho Fernando tenha seguido a mesma profissão do pai, a qual 
exerce com orgulho. Iara optou pela Arquitetura.

Outra alegria era reencontrar amigos de faculdade pelas obras 
no caminho.

Douglas faleceu aos 52 anos, numa sexta-feira, no dia 4 de de-
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zembro de 1998, na Serra da Esperança, município de Guarapuava, 
retornando de Ponta Grossa. Acidente rodoviário causado por um 
caminhoneiro descendo a Serra em excesso de velocidade. Ironica-
mente, naquela estrada, em que passou por centenas de vezes, um 
tanto delas orientado os filhos da atenção redobrada ao volante, na 
direção defensiva, sendo ele, habituado a dirigir.

No dia 25 de janeiro de 1999, a Assembleia Legislativa do Pa-
raná decretou e sancionou a Lei N° 12543 – 25/01/99, de autoria 
do Deputado Estadual César Silvestri, pela qual denomina rodo-
via Engenheiro Luiz Douglas de Araújo, a PR-364, trecho BR-277 
(Três Capões)-Goioxim-Marquinho.

Douglas teve uma vasta experiência profissional, dentre elas, é 
possível citar, restaurações da BR-116-SC, 105 km; BR-470-SC, 65 
km; SC-23, 40 km; PR-473 Dois Vizinhos-Salto Osório, 33 km, 
PR-460 Guarapuava-Manoel Ribas, 108 km. 

Entre 1975 e 1976, no DER-SC atuou como engenheiro-chefe 
da Divisão de Implantação nas Coordenadorias de Lages e Chape-
có, atuou na implantação de 260 km de rodovias vicinais.

O ano de 1977 é marcado pela mudança para o estado do Pa-
raná, ingresso no DER-PR, instituição que serviu por toda vida.

Entre 77 e 80, como engenheiro fiscal, trabalhou na implanta-
ção e pavimentação da PR-483 Francisco Beltrão-Ampére, 65 km; 
da PR-180 Francisco Beltrão-Dois Vizinhos, 44 km; da PR-471 
Enéas Marques-Salto do Lontra-Nova Prata do Iguaçu, 25 km; da 
PR-281 Dois Vizinhos-Salto do Lontra, 21 km. 

Entre 1980 e 1982 foi chefe do 9° Distrito Rodoviário do DER-
-PR. Em Francisco Beltrão (malha rodoviária de 970 km). Entre 
1983 e 86, foi chefe do 5° Distrito Rodoviário, em Guarapuava 
(malha rodoviária de 880 km), nos três anos seguintes, chefe do 3° 
Centro Regional, em Londrina (malha rodoviária de 3.600 km) e, 
ainda, coordenou a pavimentação de 910 km. Entre 1991 e 1994, 

87

chefe do 5° Distrito Rodoviário, em Guarapuava (malha rodoviária 
de 800 km). Também participou da implantação e construção do 
Autódromo de Londrina, mais tarde chamado Autódromo Inter-
nacional Ayrton Senna. 

Em 1995, foi engenheiro supervisor de obras do 2° Centro Re-
gional, em Ponta Grossa. Trabalhou na implantação e pavimenta-
ção de 87 km e restauração de 21 km. 

Em 1996, foi engenheiro-coordenador do “Programa Especial 
de Estradas Rurais – Caminhos para a Educação e Desenvolvi-
mento”, do Estado, com objetivo de pavimentar estradas rurais em 
que interligavam vilas e sedes municipais para facilitar o transporte 
da safra de pequenos produtores e crianças para escolas rurais.

Nos seus últimos anos de vida, foi engenheiro supervisor de 
apoio rodoviário ao 2° Centro Regional. 

Com carinho da filha, Iara Beatriz de Araújo Cunha Pereira.



Mauro
Oscar
Ribas

Minha vida profissional teve início em janeiro de 1971. Fui 
trabalhar na empresa Consursan Engenharia Hidráulica, Sanitária 
e Civil S/A, com sede na cidade de São Paulo. Iniciei os trabalhos 
na cidade de Santos, na obra Interceptor Oceânico, à beira-mar, 
destinado a coletar efluentes dos canais da cidade. 

Em São Vicente, fiz o assentamento de coletor de tronco de 
esgoto em ferro fundido de 1200 mm, e serviços correlatos de 
escavações, estaqueamento e berços de concreto. Em Praia Gran-
de, a execução de captação de água, assentamento de adutora em 
tubo de aço soldado, caixa de limpeza, blocos de ancoragem, pila-
res para tubulação aérea.

Na capital paulista, obras no sistema adutor da Companhia Me-
tropolitana de Águas de São Paulo e assentamento, montagem, sol-
da de tubo de aço revestido de 1500 mm.

O que influenciou na minha admissão na referida empresa, foi 
que o meu currículo constava estágio em máquinas operatrizes, 
usinagem, solda elétrica e autógena, do tempo do terceiro ano de 
Engenharia Mecânica em que cursava, antes de ser transferido para 
Engenharia Civil; estágio que forneceu conhecimento e foi muito 
útil na condução dos trabalhos em solda elétrica.

A atividade era exaustiva, mas prazerosa. Porém, eu estava com 
outros planos. A empresa era sólida e o salário compensatório, 
mas, na época, eu dava mais importância ao conhecimento adqui-
rido na prática do que ao dinheiro. Estava com intenção de buscar 
atividade técnica construtiva em outra empresa; outro motivo que 
me incentivava a sair era o fato de não gostar de morar em São 
Paulo e minha futura esposa tinha o mesmo pensamento.

Em fins de 1972, saí da empresa e retornei para Ponta Grossa. 
Fui trabalhar na Comissão da Estrada de Ferro Central do Paraná, 
ligação ferroviária Ponta Grossa-Apucarana. Fui designado como 
engenheiro auxiliar e, posteriormente, como engenheiro-chefe da 
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4ª Residência, situada em Ortigueira, no Paraná, com a atividade de 
fiscalizar junto às empreiteiras e consultorias, escavações, aterros, 
compactações, obras de arte, lastramento, assentamento de linha, 
medições, avaliações, classificação de materias e outros serviços.

Percorrendo o canteiro de obras, encaminhei-me ao acampa-
mento da empreiteira C.R. Almeida S/A. Qual não foi a minha 
surpresa ao encontrar o meu colega e querido amigo Aníbal Borin, 
em que estava trabalhando para a mesma, e comandando deter-
minado trecho sob a minha jurisdição. Tivemos oportunidade de 
conversar bastante, relembrando os bons momentos que passamos 
juntos durante o curso. 

Eu passava o dia no trecho fiscalizando as obras, e minha esposa, 
professora de Matemática, lecionava no ginásio local. O que foi be-
néfico para a escola, pois havia escassez de professores na disciplina.

Com o término das obras da ferrovia, em 1975, saí da empresa. 
Resolvi trabalhar por conta própria, e em parceria com meu irmão, 
também engenheiro civil, constituímos uma empresa. Iniciamos 
construindo residências e obras comerciais. Junto a Sanepar, atua-
mos no sistema de abastecimento de água nas cidades de Palmital, 
Tuneiras D’Oeste, Nova Cantú, Janiópolis, Campina da Lagoa, to-
das do interior do Paraná, executando captação, adutoras, reserva-
tórios apoiados e elevados, redes de distribuição.

Em rodovias, como subempreiteira, executamos galerias, sarje-
tas, bueiros e drenagem.

Após oito anos, afastei-me da empresa que tinha com meu irmão, 
para ingressar na empresa de meu sogro, Indústrias João Nascimen-
to S/A, Madeiras e Agropecuária, fundada em 1969. Ele era proprie-
tário de uma grande área de pecuária, em Ponta Grossa, e uma área 
de pinhal e serraria em Campo Mourão, no Norte do Estado.

O objetivo do meu ingresso era a expansão da empresa, trans-
formando as pastagens em áreas agrícolas. Também implantar um 
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sistema de armazenagem de grãos provenientes das lavouras. Cou-
be a mim, a tarefa de planejar, projetar, construir, administrar a 
estrutura de recebimento, secagem e armazenagem dos produtos, 
além de uma unidade de beneficiamento de sementes e uma unida-
de de descasque e empacotamento de arroz.

Era realmente um desafio, mas encarei com otimismo. Em nos-
sa região, existia complexos similares, os quais conhecia superficial-
mente, mas para ter um projeto eficiente eram necessários detalhes 
que envolviam a aquisição de vários equipamentos.

Fui procurar os equipamentos no Rio Grande do Sul, que na 
época, era o estado de maior produção agrícola do país. Lá se en-
contravam as fábricas de secadores, silos metálicos, peneiras, trato-
res, plantadeiras e colheitadeiras.

Implantado o complexo passei a administrá-lo na função de di-
retor industrial. Na época, fiz o curso de Especialização de Enge-
nheiro de Segurança do Trabalho, que foi muito útil na prevenção 
de acidentes.

Tive a oportunidade de conhecer e atuar nos trabalhos de cam-
po, na produção de soja, milho, trigo, aveia e feijão. Um trabalho 
minucioso e fascinante, que para ter sucesso e produtividade ne-
cessita de observação constante de detalhes específicos apropria-
dos a um engenheiro atento.

Após algum tempo, expandimos a nossa agricultura adquirindo 
uma grande área em Mato Grosso, próximo a Cuiabá. Tive que 
estruturar a fazenda com casas, barracões, secadores, silos metá-
licos e outros equipamentos. Além da cultura de soja e de milho, 
conheci a cultura de algodão.

Foi muito gratificante trabalhar na área agrícola, atividade alta-
mente técnica, produzindo alimento, necessidade essencial ao ser 
humano, também uma das principais bases da economia brasileira.

Em 2007, retirei-me da administração, deixando meu cargo para 
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um sobrinho, visto que a empresa é familiar. Continuo como acio-
nista e assessorando quando necessário. Aposentei-me, mas passei 
a trabalhar como engenheiro autônomo em edificações residen-
ciais e comerciais.

Creio que escolhemos ser engenheiros por já possuirmos uma 
aptidão natural, talento, facilidade para compreender, planejar e 
inventar.

A escola nos fornece conhecimento científico em determinadas 
áreas específicas de forma prática, ferramentas que nos possibi-
litam produzir quase tudo o que imaginarmos e meios para nos 
adaptarmos às circunstâncias atuando com êxito em empreendi-
mentos de natureza diversa.

Em todas as áreas que atuei, além de me proporcionar rendi-
mentos, sempre me deram muita satisfação e é assim até hoje.

Martim
Afonso de

Souza



Sem dúvida, se formos realmente cursar uma universida-
de, cada etapa do nosso caminho vai sendo preenchida por aspec-
tos diferentes, que nortearão nossos pensares e atitudes ao longo 
dos anos. Aliás, 50 anos de vida após a colação de grau é um tempo 
considerável. Contudo, tenho certeza de que aqueles cinco anos da 
faculdade serviram como uma base sólida para estes cinquenta que 
se seguiram.

Meus primeiros estudos foram entre 1954 e 1958. Cursei o Pri-
mário na Escola Básica Henrique Lage, na minha cidade natal, Im-
bituba, em Santa Catarina. Era, e ainda é, uma escola pública de 
boa qualidade.

Hoje, Imbituba é uma cidade de porte apenas razoável, mas de 
grande atividade econômica. O Ginásio cursei entre 1959 e 1962. 
Meu curso ginasial foi iniciado e concluído em Tubarão. Tive que 
prestar concurso de admissão, pois a concorrência era grande para 
ingressar no prestigiado Colégio Dehon. Naquela época, acredi-
távamos que aqueles que cursavam o Científico eram pessoas de 
grande sabedoria. Eu o cursei entre 1963 e 65.

Cheguei à capital do Estado em fevereiro de 1963, convidado 
por um amigo. Aos poucos, percebi que eu, pensado como um 
“rapaz do interior”, adentrava em um mundo bem diferente. Éra-
mos em torno de 30 catarinenses de diversos municípios morando 
juntos, cada um procurando seu lugar ao sol.

A minha sala do IEE (Instituto Estadual de Educação), em 1965, 
era direcionada ao vestibular de Engenharia. Assim, a partir dali não 
havia mais volta. Particularmente, eu sonhava em participar de gran-
des obras e não tinha afinidade com Ciências Sociais, Humanas ou 
Medicina. E nesse contexto, seguiram comigo ao vestibular os cole-
gas Sérgio Colle, Nelson Savaris, Carlos Gevaerd, Mario Henrique, 
Luiz Douglas, Ronaldo Coutinho, Raul Becker, entre outros.

Os professores do IEE, muito competentes, entre eles, Aldo 
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Novo, Coriguasi, Kieger e Ivo d’Aquino, qualificaram-nos bastante 
para nossa sequência de estudos. Aliás, na época, dizia-se que o 
IEE proporcionava uma melhor preparação que o próprio Colégio 
Catarinense. Ao fim do curso Científico, enfim, estava pronto para 
começar a minha vida universitária. Prestei vestibular em fevereiro 
de 1966, sendo classificado na primeira turma. Naquele ano, houve 
até outro vestibular para preencher as 50 vagas disponíveis para as 
engenharias Elétrica e Mecânica.

Cursando a faculdade, conheci novamente muitas pessoas de to-
dos os lugares. Na época, fomos estudar nas “casinhas do Tarzan”, 
como eram denominadas as construções em madeira que ficavam 
no mesmo terreno do edifício da Reitoria, perto do “Hospital dos 
Servidores”, como era chamado o atual Hospital Celso Ramos.

No segundo ano, em 1967, fomos transferidos para a Trindade, 
onde se construíam os edifícios da futura UFSC. Éramos em torno 
de 80 alunos que englobavam os dois cursos de engenharia dispo-
níveis. Isso aconteceu porque se juntaram os repetentes. Isto é, a 
situação de repetência demonstrava o quanto o ensino era levado a 
sério. Professores como Edison Macedo, Hiran Oliva e Peter Sch-
mithausen eram exigentes. Ainda bem. Nas matérias de Dinâmica, 
Física, Geometria Analítica e Cálculo Integral cada pontinho ga-
nho era “suado”.

Durante os dois primeiros anos de faculdade, havia um número 
de horas a cumprir em estágio obrigatório, provavelmente, direcio-
nados às engenharias Mecânica e Elétrica. Assim, fiz estágio em 
Florianópolis na Escola Industrial, em Imbituba, na Companhia 
Docas, em Araranguá e Tubarão, no DNER, em Taió e em Itupo-
ranga, na construção de barragens pelo DNOS. 

Particularmente, a minha matrícula para o ano de 1968 foi uma 
surpresa e mesmo uma guinada na minha vida, pois, nos meses 
anteriores, uma comissão de alunos solicitou ao então reitor João 
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David Ferreira Lima, ao governador Ivo da Silveira, alguns políti-
cos e mesmo ao Ministério da Educação, a criação de um curso de 
Engenharia Civil em Santa Catarina, uma vez que já se fazia muito 
necessário.

Agradeço aos colegas que batalharam pela criação do curso, em 
especial a Álvaro Pitta, Anibal Borin, Roberto Ribas e Ivo de Chico.

E assim, em março de 1968, começou a trajetória da TEC70. 
Pode-se dizer que éramos uma classe bastante eclética. Foram três 
anos de muito companheirismo, discussões e congraçamento. Ha-
via até um time de futebol. Havia os mais capazes, como o Pitta e o 
Savaris; os engraçados, como o Ascanio, Brusa, Waldo e Basílio; os 
concentrados, como Ronaldo Coutinho, Carlos Gevaerd e aqui me 
incluo; aqueles que possuíam uma vida, digamos, mais reservada, 
como o Enio Rosa, Silvio Herreros, Norberto Violani e Evaldo 
Lentz; e os pragmáticos, como o Mário Henrique, Luiz Douglas e 
Roberto Ribas. A partir dessa vivência, é concebível imaginar que 
as pessoas pensem e ajam diferentemente devido à sua origem e 
formação individual.

Contudo, tínhamos um foco em comum, nossa formação inte-
lectual e profissional como engenheiros civis. À época, havia um 
grande crescimento econômico no estado e no país, o que pro-
vocou uma alta demanda de técnicos rodoviários e da construção 
civil. Nesse cenário, fizemos viagens para Porto Alegre e Curitiba 
para nos inteirarmos do que acontecia nos estados vizinhos sobre 
obras hidráulicas, civis e as instalações de cursos de Engenharia, 
buscando melhor preparo para atender o mercado regional.

Agradeço aos professores. Sempre nos incentivaram, especial-
mente, aqueles que viajavam semanalmente de Porto Alegre até 
Florianópolis para ministrarem as aulas. Aliás, seus próprios exem-
plos já serviam como incentivo.

É claro que houve outros e também seus assistentes, mas sem-
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pre haverá aqueles que nos impressionaram por suas experiências 
de vida. Aqui, cito em especial o professor José Carlos Mello, que 
era praticamente o grande amigo da turma, por seu conhecimento, 
alegria, entusiasmo e espírito para o ensino universitário. Sempre nos 
alertava para as novidades tecnológicas, que certamente adviriam.

Após a minha conclusão de curso, fui contratado pelo DER-SC, 
onde eu já havia estagiado como laboratorista. Nos anos que se se-
guiram, já no DER, fiz as seguintes complementações da faculdade, 
cadeiras em Economia dos Transportes, Projetos Industriais, Ad-
ministração Profissional do IPR, Aerofotogrametria, Geologia para 
Engenheiros, Projeto de Engenharia e Pavimentação Rodoviária da 
UFSC, curso de Engenharia de Segurança no Trabalho, na mesma 
universidade. Participei de simpósios de estradas, visitas às principais 
obras rodoviárias de São Paulo, seminário de Estradas Vicinais, no 
Maranhão, reunião de pavimentação da ABP-PB, em Paraíba. 

A minha chegada ao DER-SC foi um fato lógico. Não iria fugir 
de minha terra natal, no momento de que ela precisava. De fato, 
a partir daquele ano de 1971, os governos começaram a retomar 
programas rodoviários. Fui alocado em diversos setores, auxiliar de 
residência, em Chapecó, chefia da Seção de Tráfego e Estatística, 
diretoria de Estudos e Projetos, serviço de Projetos Geométricos e 
na Divisão de Projetos Rodoviários.

Além disso, realizei outros trabalhos como engenheiro da Se-
cretaria de Obras de Santa Catarina, supervisor de campo em pes-
quisa de origem e destino em todo Estado, engenheiro assisten-
te do FEAR (Fundo Estadual de Auxílio Rodoviário), professor 
substituto na cadeira de Transportes I e II, do curso de Engenharia 
Civil, da UFSC.

Trabalhei na ZPE (Zona de Processamento de Exportação) e 
na Fatma (Fundação do Meio Ambiente), em Imbituba. Mas, foi 
na Diretoria de Estudos e Projetos do DER-SC, convidado pelo 
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professor Aldo Novo, a partir de 1971, que eu executei a grande 
maioria dos meus serviços.

Primeiro, coordenando projetos geométricos, em Concórdia-
-Seara, Itaberaba-BR-282, contorno da barragem de Taió, ligação 
BR-101-Araquari. Mais tarde, passei a fazer parte da Comissão de 
Licitações, Concorrências e Tomadas de Preço na área de projetos 
rodoviários. Foram muitos projetos que fiscalizamos, coordena-
mos, definimos linhas e voos aerofotogramétricos, localização de 
trevos, pontes, reformas de rodovias implantadas e estabelecimen-
to de algumas normas básicas.

Entre essas definições de linhas para projetos, estão o contor-
no do município de São Francisco, a ligação Brusque-Botuverá, a 
ligação São João Batista-Brusque, o contorno leste de Chapecó, o 
contorno de Caçador, o acesso a Bombinhas, o contorno da Lagoa 
do Imaruí, Bom Jardim-São Joaquim, o novo traçado da subida da 
Serra alta, em Alfredo Wagner, e muitos anteprojetos baseados em 
fotografias aéreas.

O DER também interferia em diversos projetos inerentes às 
prefeituras e ao DNER. Era realmente um órgão de multiobjetivos.

A evolução na execução e apresentação dos projetos rodoviá-
rios, em apenas três décadas, foi espantosa. Nós começamos no 
tempo do Teodolito Vasconcelos, uso do clinômetro, miras a pou-
ca distância, altímetros, níveis imprecisos, lançamos as linhas em 
cartolina, os desenhos de curvas de nível e definição de grade eram 
manuais. Necessitava-se de muita mão de obra braçal e de topógra-
fos, raros na época.

Atualmente, os computadores, os voos aerofotogramétricos de 
precisão, teodolitos e níveis em um mesmo aparelho de GPS, as 
medições de distância automáticas, desenhos pré-programados, 
projetos armazenados em simples chips, por meio de internet e 
celulares cada vez mais rápidos e sofisticados, fazem os projetos 
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da década de 1970 parecerem como os da Idade Média. Mas os 
conhecimentos básicos, que nos moldaram para a vida de enge-
nheiros, estão ainda hoje em nossa memória.

Enfim, fiz dos meus conhecimentos rodoviários um pilar de 
sustentação na minha vida no DER. Ao sair de lá, no ano 2000, 
olhei para trás e senti orgulho das estradas percorridas em chão 
batido e que se transformaram, a maioria delas, em rodovias pavi-
mentadas. Um pouco tarde, mas as estradas realmente aproxima-
vam as cidades.

Mais uma vez, ficam meus agradecimentos aos professores da 
UFSC e aos meus colegas engenheiros do DER.

Em 1976, casei com a professora Maria Helena Machado, a 
Lena. Do nosso casamento, vieram nossos descendentes: as filhas 
Andréa, de 43 anos, Fernanda, de 40, Mariana, de 38, e Helena, de 
31, as netas Maria Lúcia, de 26 anos, Isadora, de 18, Maria Fernan-
da, de 12, e o pequeno Artur Alberto, de 4.

O mundo moderno é bem diferente de 50 anos atrás, claro. As 
mudanças em todos os campos da vida foram enormes. Esta é uma 
lógica natural. Porém, nossos antigos mestres teóricos nos prepa-
raram para a vida profissional e por extensão, com o seu exem-
plo, para a vida familiar. E estou certo de que a maioria de nós se 
tornou bons pais, bons homens e nossos descendentes trilham os 
caminhos do dever, do profissionalismo, da lisura e da ética. Obri-
gado a todos.



Marcos 
Ricardo de

Almeida
Brusa

In memoriam

Marcos nasceu na cidade de Capinzal, mais precisa-
mente na comunidade de Ouro, em Santa Catarina, no dia 11 de 
março de 1947, filho de Mário Orestes Brusa e Maria Scott de 
Almeida Brusa. Casou-se com Tânia Regina de Almeida e da união 
teve duas filhas, Ludmila Karenina de Almeida Brusa e Louisianne 
Katherine de Almeida Brusa Cavallazzi. Além de engenheiro civil, 
formou-se em Administração de Empresas pela Escola Superior 
de Administração e Gerência no ano de 1990. 

Foi engenheiro de Telecomunicações de Santa Catarina, na 
Telesc, entre 1979 e 1998, secretário municipal de Transportes e 
Obras de Florianópolis de 1975 a 1979, secretário-adjunto dos 
Transportes e Obras de Santa Catarina de 1979 a 1983, diretor-pre-
sidente da Cohab (Companhia de Habitação de Santa Catarina) de 
1983 a 1987, superintendente das obras de construção da Ponte 
Pedro Ivo, assessor do presidente do INSS, em Brasília, de 1995 a 
1996, diretor de planejamento da Secretaria de Estado dos Trans-
portes e Obras e secretário de Estado do Transportes e Obras de 
Santa Catarina em 2002. 

Na esfera privada, atuou como diretor de Projetos da Constru-
tora Magno Martins Engenharia Ltda a partir de 2003. No exercí-
cio da atividade profissional Marcos Ricardo se destacou por seu 
espírito empreendedor e inovador, adaptando-se às exigências da 
modernidade. Foi membro do Conselho Municipal de Desenvol-
vimento de Florianópolis e membro do Conselho Deliberativo 
do IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) e 
secretário-geral, membro do Conselho Fiscal e membro do Con-
selho Diretor da ACE (Associação Catarinense de Engenheiros), 
tendo destacada participação na construção da entidade.

Em 1996, disputou as eleições municipais uma cadeira na Câ-
mara de Vereadores de Florianópolis, tendo obtido 1.537 votos, 
ficando como suplente, assumindo a vaga na 13ª Legislatura de 
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janeiro a julho de 1997.
Nessa ocasião, participou da Comissões de Viação e Obras Pú-

blicas, como membro de redação de leis. Defendeu com veemên-
cia, na época, diversos projetos de lei, requerimentos e indicações 
em defesa dos interesses da comunidade. 

Sua morte foi precoce, quando ainda tinha 72 anos. Ocorreu 
em 22 de setembro de 2019, tendo sido considerada por todos os 
catarinenses uma grande perda.

Ele era considerado por todos muito inteligente, homem de 
bem, pai exemplar, avô querido, que vindo de Capinzal ainda jo-
vem, conquistou todos com sua simpatia e educação. Desde os 
tempos da Faculdade de Engenharia, desenvolveu consistente re-
lacionamento institucional e de grande amizade. Praticou esportes, 
participou ativamente dos carnavais da Ilha de Santa Catarina in-
tegrando, inclusive, a Orchestra Philarmônica Destherrense. Era 
torcedor do Clube de Regatas Flamengo, paixão que herdou de sua 
mãe e também do Figueirense Futebol Clube, tendo sido sócio da 
agremiação.

Estava sempre de bem com a vida, era um leitor e estudioso 
permanente, por isso tinha boa conversa, tendo conquistado uma 
legião de amigos e admiradores. 

No exercício das funções públicas, por mais de 50 anos, des-
tacou-se pela postura ética e correta a ser seguida por todos. Foi 
muito feliz. 

Nos tempos livres curtia orgulhosamente seus netos Katheri-
ne, Arthur e Valentina, de quem recebia todo o amor de que era 
merecedor.

Texto escrito por Tânia Brusa

Mário
Henrique da

Silva



No ano de 1962, com 17 anos de idade, quando cursa-
va o 2º ano do Científico, na cidade de Florianópolis, fiz o curso 
de Auxiliar Técnico, promovido pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem de Santa Catarina. O curso foi ministrado pelos en-
genheiros daquele órgão. Em agosto de 1963, fui contratado, ini-
ciando contato com a engenharia rodoviária, motivando-me para 
prestar o vestibular no ano de 1966, na época o curso da Civil ainda 
não tinha sido implantado. 

Quero aqui prestar uma homenagem ao engenheiro Aldo de 
Oliveira Novo, coordenador do curso de Auxiliares Técnicos. Ele 
elaborou todas as apostilas manuscritas do curso, foi professor de 
Matemática no 3º ano Científico do Instituto Estadual de Educa-
ção. No 2º ano de Engenharia na cadeira de Cálculo Numérico e 
depois no 4º ano de Engenharia Civil na cadeira de Estradas. Gos-
taria de colocar que considerando a minha experiência e conheci-
mento adquirido, ele me convidou para auxiliá-lo como monitor da 
cadeira e também iniciamos o projeto da SC-401, trecho Florianó-
polis-Canasvieiras, até Santo Antônio de Lisboa. 

No 5º ano da Engenharia, início de 1970, devido a carência de 
engenheiros, e como servidor do DER/SC fui transferido para o 
Laboratório Central, funcionava como laboratório de solos e as-
falto, elaborava projetos de engenharia rodoviária e escritório de 
fiscalização de obras sob a coordenação do engenheiro João Ba-
tista Vicelli.

A convivência com esse profissional, inicialmente quando veio 
para Santa Catarina, como engenheiro de obras da construtora 
Mantiqueira, deu-me uma maior visão na pavimentação e fiscali-
zação de obras, podendo dizer que fiz uma pós-graduação. Nos 
meados do ano de 1970, fui promovido para chefe da Sala Técnica, 
trazendo todo o conhecimento adquirido no curso de Engenharia 
e a experiência de trabalho.
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Chegou o dia em que colamos grau de engenheiros civis, te-
ríamos que decidir qual caminho a seguir, muitos colegas foram 
convidados para participarem do corpo docente da Escola de En-
genharia, a mim foi oferecido a cadeira de Pavimentação cujo titu-
lar era o professor Azambuja, excelente e muito experiente, consi-
derando a minha pouca experiência declinei da oferta de lecionar 
e optei de iniciar a minha carreira profissional no DER, permane-
cendo até o ano de 1994.

Iniciei no órgão como engenheiro auxiliar da obra de implanta-
ção e pavimentação da avenida Ivo Silveira; como engenheiro fiscal 
da SC-486, trecho Brusque-Itajaí e outras obras; depois em 1976, 
com a implantação no DER de um plano de cargos e salários, as-
sumi a Divisão de Estudos e Projetos e permaneci ali alguns anos, 
posteriormente atuei como titular da Divisão de Pavimentação da 
Diretoria de Construção, em outra reformulação do órgão passei 
a denominar a Gerência de Contratos de Obras Rodoviárias da 
Diretoria de Obras, assumi a Gerência de Licitações entre 89 e 91 
e, finalmente, na Gerência de Pavimentação até 1994. Durante o 
período na diretoria de obras, trabalhei na implantação e pavimen-
tação de, aproximadamente, 3000 km de rodovias.

Em 1975, conclui o curso de Engenharia de Segurança do Tra-
balho. Em agosto de 1972, junto com o engenheiro João Batis-
ta Vicelli e o laboratorista Manoel Sabino da Silveira fundamos a 
primeira empresa de consultoria na área rodoviária no Estado de 
Santa Catarina. 

Quando aposentado no final do ano de 1994, recebi vários con-
vites para trabalhar na iniciativa privada, optando pela empresa 
Prosul (Projeto, Supervisão e Planejamento Ltda), na área de con-
sultoria rodoviária, atuando na supervisão de obras rodoviárias e 
licitações. Em abril de 2020, resolvi me desligar da empresa.



 
Nelson
Savaris

Nasci em Rio Manin, município de Treviso, no dia 10 de 
julho de 1945. Sou filho de pais de origem italiana da terceira ge-
ração. Meu pai foi proprietário de uma madeireira com marcenaria 
onde se produziam esquadrias de madeira como portas, janelas, 
tacos para piso, sarrafos, caibros para madeiramento de coberturas. 
Na marcenaria se produziam móveis como armários, mesas, cadei-
ras e demais utensílios domésticos. Também construía escolas de 
madeira para o setor público.

Fiz o curso Primário no Grupo Escolar Udo Deeke, em Trevi-
so, do 1° ao 4° ano, no período de 1953 a 1956. Em 1957, na mes-
ma escola, cursei mais um ano de complementação ao Primário. 
No ano seguinte, estudei em Colégio tipo internato situado em São 
Ludgero, Santa Catarina. Entre 59 e 61, estudei no Colégio Dehon, 
internato, em Tubarão.

Em 1962, estudei no Ginásio Madre Teresa Michel, em Crici-
úma. Nos três anos seguintes, no Instituto Estadual de Educação 
Dias Velho. Em 1966, fui aprovado no vestibular para Mecânica 
da UFSC.

Em 1966 e 1967, cursei dois anos no curso de Engenharia Me-
cânica; em 68, migrei para turma pioneira e, em 70, conquistei o 
meu diploma. 

Em 1972 e 1973, cursei pós-graduação em Engenharia Civil em 
Estruturas e obtive o título de mestre em Ciências na Escola de En-
genharia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Ainda universitário, fui funcionário público no Instituto de Pre-
vidência do Estado de Santa Catarina. Depois de formado e pelos 
sete anos seguintes, fui professor no Departamento de Engenharia 
Civil da UFSC nas cadeiras de Pontes e Grandes Estruturas, Fun-
dações, Mecânica dos Solos, Topografia, Astronomia e Geodésia.

Nesse período, como professor exerci também a função 
de chefe do departamento de Engenharia Civil por dois anos, 
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também fui conselheiro do CREA/SC, como representante da 
UFSC, por um ano.

Fora da vida acadêmica, fui engenheiro na empresa Ceisa de 
1975 a 1980, como chefe do Departamento de Orçamentação e 
Custos, diretor técnico Inocoop/SC entre 80 e 82, onde acompa-
nhei a construção de diversos conjuntos habitacionais no Estado. 

Tornei-me sócio-proprietário da empresa Concivil Projetos de 
Engenharia no período de 1983 até 2020. A empresa executou inú-
meros projetos estruturais de edifícios e também projetos estrutu-
rais de obras de arte.

Aproveito o espaço para contar alguns fatos sobre meu período 
escolar e profissional. No primeiro ano Primário, meu professor 
foi o senhor João Silveira, irmão do futuro governador Ivo Silveira, 
o qual nos ajudou na criação do curso com apoio financeiro e po-
lítico. O professor João me deu de presente um cofre de cerâmica 
tipo castelo colorido, como reconhecimento do desempenho no 
primeiro ano por ter resolvido uma multiplicação com dois alga-
rismos, o que foi destaque pelo fato que no primeiro ano primário 
era incomum.

Durante o período do curso Primário, nas horas vagas, fabricava 
gaiolas, onde desenvolvi a visão espacial que serviu para incremen-
tar meu futuro como engenheiro de estruturas.

No 5° do Primário, quando estudei em São Ludgero como inter-
no, a madre superiora me escalou para tocar o sino da igreja todo dia 
às 6h horas da tarde, em função do bom desempenho nos estudos.

No Instituto Estadual de Educação Dias Velho fui colega de 
vários estudantes, considerados comunistas, que foram presos e 
torturados. Também meu “padrinho”, deputado Waldemar Salles, 
foi cassado, perdendo os direitos políticos.

Durante a universidade, o professor Ivo Wolff  da disciplina 
Pontes e Grandes Estruturas me incentivou a ser o monitor de 
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pontes, que serviu para dar um impulso na atividade com projetos. 
Após a formatura na Civil, tive o apoio do professor Erich Cas-

par Stemmer, como convidado para ser professor do curso na dis-
ciplina de Pontes e Grandes Estruturas. Ele ainda me incentivou a 
fazer o mestrado na UFRGS.

Como sócio-proprietário da Concivil foram realizados inúme-
ros projetos estruturais de edificações na Grande Florianópolis e 
também nas mais diversas localidades de Santa Catarina. Na sequ-
ência, foram realizados inúmeros projetos de obras de arte, pontes 
e viadutos. Entre as obras que podem ser visualizadas em Florianó-
polis estão os viadutos ao lado da Rodoviária em frente ao Hotel, 
viaduto no trevo de Canasvieiras, viaduto no trevo do Rio Tavares 
e viaduto na Avenida Ivo Silveira em Capoeiras. Também podemos 
citar como referência, o projeto estrutural da ponte sobre o Rio 
Itajaí em Gaspar, Santa Catarina, com 500 metros de comprimento.

Nos dias atuais continuamos projetando obras de arte, pontes e 
viadutos na maioria dos estados do Brasil. Destacamos os estados 
de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo.

Para conclusão, posso dizer que temos projetadas e construídas, 
mais de mil obras de arte. Quando fizemos o curso de Engenha-
ria Civil, jamais poderíamos imaginar que isso fosse possível, mas 
aconteceu.

Por isso, é que podemos dizer que a educação de um país, trans-
forma o mundo.

Aos demais colegas que participaram do curso tanto quanto 
para mim, acredito que essa experiência se tornou inesquecível.



Encontro da TEC70, no Clube 12 de Agosto, 1980

Reunião de 1985, na Cachoeira do Bom Jesus

Visita a Fortaleza de 
Anhatomirim, em 1995

Encontro da turma, nos anos 1990



No Termas de Jurema, 2005

Fazzenda Park Hotel, em Gaspar-SC

Jantar na casa do casal May e Lezi, em 2015

Encontro na casa do Roberto, em 2017



Os sócios 
Pitta e Anibal

Ascanio em vistoria

Roberto, em palestra pelo DNIT

Zortéa em inspeção de obra



Estrutura calculada por Nelson

Ivo de Chico em visita técnica à pedreira
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Álvaro Pitta

Anibal Borin

Basílio Pepiliasco

Ascanio Riccio

Carlos Alberto Hermes



Eliézer Mansur

Ênio Rosa

José de Alencar

Ivo de Chico

José Heidger

Edison Zortéa Mário Henrique da Silva

Martim de Souza

Nelson Savaris

Mauro Ribas

Norberto Sniecikoski

Marcos Ricardo Brusa



Ronaldo de Azevedo

Luiz Douglas de Araújo

Milton  Nolli

Paulo Yonamine

Pedro Arns

Roberto Ribas

Waldo Pimentel

Silvio Herreros

Odilon Furtado Filho

Carlos Henrique Gevaerd

Evaldo Luiz Lentz



Norberto
Violani

Sniecikoski

Cinquenta anos já se passaram. Parece que foi ontem 
que eu saí de Curitiba num domingo para ir a Florianópolis fazer 
o vestibular na Escola de Engenharia da UFSC. Lembro bem, 
a viagem foi de, aproximadamente, 10 horas. Da rodoviária fui 
para o Hotel Estrela, na praça XV de Novembro, esquina com a 
Felipe Schmidt. Domingo à noite ali era o “ponto de encontro” 
dos florianopolitanos. 

Durante cinco dias foram feitas as provas. Na sexta feira, saiu o 
resultado! Vivi o tradicional trote e embarquei de volta para Curiti-
ba com sensação de alívio e de vitória. 

No início das aulas, tivemos os primeiros contatos com os 
novos colegas e as primeiras aulas sob o comando do professor 
Ernesto Bruno Cossi. Cursei até o 3° ano do curso de Engenha-
ria Mecânica. 

Com a criação do curso de Civil em 1968, quando ia para o 4º 
ano, transferi-me novamente para o 3º ano, passei para Civil, cur-
so criado graças aos esforços dos abnegados colegas, autoridades 
e professores, que não mediram esforços para tornar realidade o 
sonho de muitos estudantes.

Do curso, posso dizer que é uma escola de vida acadêmica e 
profissional. Acadêmica pelas aulas teóricas com viagens de estudo 
que fazíamos às universidades de Porto Alegre e do Paraná, visitas 
às obras de rodovia, barragens em construção no Estado. Visita à 
usina de carvão em Criciúma (quem não se lembra da retroesca-
vadeira Marion?). Profissional, graças aos estágios feitos nas férias 
em escritórios e canteiros de obras.

No curso, sempre tínhamos uma preferência pela cadeira que 
mais nos chamava a atenção. No meu caso, mais técnica do que 
cálculo. Conto aqui, à procura de macetes para as provas, o famoso 
“bizu”. Fui escolhido para enrolar a ida do professor de Astro-
nomia e Geodésia, Camil Gemael à sala de aula, enquanto outros 
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colegas, faziam uma varredura nas pastas do professor, atrás do 
bizu da prova que teríamos. Não deu outra, todos se saíram bem, 
graças à cola! 

Muitas são as passagens cômicas, os drinques de perder o rumo 
de casa, jantares na Lagoa, refeições na churrascaria Lindacap sen-
do atendidos pelo garçom João em nossa mesa privativa, refeições 
no R. U., mais lembranças deixo para outros colegas. 

A cidade de Florianópolis muito mudou desde quando fomos 
fazer vestibular: uma única ponte, a Hercílio Luz, ligava a ilha 
ao Continente, eram precárias as estradas para o interior da Ilha, 
praias e vilas desertas, mas lindas pela natureza, que ao longo anos 
foram se modernizando e tornando a bela cidade de sol e mar, que 
conhecemos hoje.

Os professores, todos lembrados por mim, como educadores e 
amigos. Foi muito bom tê-los como mestres, que participaram da 
minha vida acadêmica. Será bom revê-los em nosso próximo encon-
tro pós-pandemia. Lamentamos os que já nos deixaram. Saudades!

Da casa do Tarzan, como era carinhosamente chamada, na rua 
Bocaiúva, fundos de onde funcionava a Reitoria, conhecida como 
Chácara do Molenda, passamos para o campus do Centro Tecno-
lógico, no bairro da Trindade, dividindo espaço com os cursos de 
Engenharia Mecânica e Elétrica, assim estávamos com um pé na 
Cidade Universitária.

Após formado, fui trabalhar em uma firma familiar no setor de 
manutenção mecânica e civil, posteriormente, fui para o campo 
trabalhar em um trecho da estrada que liga Umuarama-Guaíra; de-
pois fui para Belo Horizonte trabalhar na terraplanagem da Usina 
de Minérios da Becth do Brasil.

Quando me desliguei da empresa familiar, voltei para Curitiba, 
trabalhando na firma Nodari, concessionária de tratores Fiat. Foi 
um período curto, pois fui convidado pelo colega e amigo Rene 
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Hauer para trabalhar na Mueller Irmãos, que pertencia a sua famí-
lia, firma que eu já havia estagiado quando cursava Mecânica.

Lá trabalhei por anos até o encerramento da empresa. Trabalhei 
numa empresa de tubos de PVS e pela Fábrica Centenária de Pia-
nos Essenfelder; voltei a gerenciar a fazenda em Ponta Grossa, já 
aposentado.

Lembro de nossos encontros com os colegas e seus familiares, 
realizados de tempos em tempos. Quem não se lembra dos encon-
tros no Resort Água Doce, de propriedade dos colegas Aníbal e 
Pitta? Não se esquecendo do Norton e da boa Jô e sua família. Foi 
uma época muito boa: podíamos rever os colegas e suas famílias, 
alguns vinham de longe.

Lembro dos encontros em Curitiba, no Hotel Fazenda em Gas-
par, Santa Catarina, Águas Termas de Jurema, no Paraná. 

Lembramo-nos dos jantares nas residências do Professor May, 
na casa do José Audísio, Anibal Borin, Mário Henrique, famílias 
que abriram suas portas para nos receber. Os eventos seguiram-se 
de longos bate-papos dos tempos da escola e da vida atual. 

Lembro dos colegas que tão prematuramente nos deixaram, 
abrindo uma saudade e pesar pelas suas partidas, deixando-nos 
um vazio.

Hoje, moro um pouco em Curitiba e outro em Guaratuba, praia 
do litoral paranaense. Sou casado com Maria Lúcia, casamos quan-
do cursava o último ano, portanto já completamos Bodas de Ouro, 
temos dois filhos: Nina Paola, que é instrumentadora cirúrgica, e 
Reinaldo, advogado. Temos quatro netos: Georgia, Betina, Gabriel 
e Bernardo. Somos, graças a Deus, uma família feliz!



Odilon
Furtado

Filho

Filho de Odilon de Oliveira Furtado e Flordolina Miranda 
Furtado, nasci em Florianópolis, no dia 1° de fevereiro de 1946. 
Reverencio meus pais porque apesar de terem grau de instrução 
escolar primário’ souberam fazer com que eu e minha irmã, Maria 
Isabel, compreendêssemos a importância do estudo para a vida. 

Criei-me no Bairro Prainha onde, juntamente com meus tios, 
tias e seus filhos, ou seja, meus primos e com todos os morado-
res, formávamos uma comunidade onde a amizade e o respeito 
eram constantes. Desde cedo, interessei-me pela Ciência, vindo 
daí minha opção pelo estudo da Engenharia, o que me fez optar 
pelo curso Científico e, consequentemente, prestar vestibular para 
a Escola de Engenharia Industrial. Ao ser aprovado, iniciei o curso 
que, na época, era somente Engenharia Mecânica, cujas instalações 
eram chamadas de “casinhas de Tarzan” e situavam-se entre árvo-
res na antiga Reitoria, na rua Bocaiúva, onde hoje está instalado o 
Batalhão do Exército Brigadeiro Silva Paes. 

Faço minhas homenagens ao grupo de colegas que não me-
diram esforços para conseguir criar o curso de Engenharia Civil, 
até então, inexistente no Estado de Santa Catarina. Vale lembrar, 
o apoio dado pelo então diretor Caspar Erich Stemmer e o gover-
nador Ivo Silveira, tendo este último destinado recursos financei-
ros que permitiram a contratação de professores de Porto Alegre 
e Curitiba, selecionados pelo próprio Stemmer. 

Quanto aos professores, posso afirmar que além do vasto co-
nhecimento, possuíam também excepcional qualidade didática o 
que permitiu que os 28 colegas, ou melhor, amigos, tivessem uma 
boa formação e uma convivência fraterna. Cito como exemplo de 
conhecimento, didática e amizade o professor Alberto Odon May. 

No dia 4 de dezembro de 1970, ocorreu a graduação, onde 
obtivemos o título de engenheiros civis. Na ocasião, estava com 
meu primeiro filho recém-nascido nos braços de minha esposa e 
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companheira, Maria Elizabeth Furtado. Antes da formatura, eu já 
trabalhava em uma empresa de construção civil, a Sul Brasil. Logo 
após me tornar engenheiro, passei a ser responsável pela constru-
ção de um conjunto habitacional no município de Corrêa Pinto, 
em Santa Catarina. 

Em 1972, passei a integrar o corpo de professores da Civil 
da UFSC. Durante 30 anos ministrei Topografia, Astronomia de 
Campo e Geodésia, Construção Civil, Tecnologia da Construção e 
Avaliação de Imóveis para Civil, Produção e Sanitária. 

Ao longo da minha vida profissional, fui engenheiro da Celesc 
(Centrais Elétricas de Santa Catarina), do Inocoop/ SC (Instituto 
Nacional das Cooperativas Habitacionais de Santa Catarina), bem 
como responsável técnico das construtoras Emplaco e Predilar. 

Em 1974, a convite do amigo e colega Ascanio Riccio, fui tra-
balhar na empresa Emedaux, da qual mais tarde, tornei-me dire-
tor técnico, bem como da construtora Nóbile, do mesmo grupo. 
Construímos, em minha época, seis condomínios residenciais na 
Beira-Mar Norte, cinco na área central da cidade, além do Floria-
nópolis Palace Hotel e o Águas Mornas Palace Hotel, todos frutos 
do espírito empreendedor de Luiz Elias Daux.

Em 1976, concluí curso que me concedeu o título de engenhei-
ro de Segurança do Trabalho. Três anos mais tarde, fui convidado, 
pelo saudoso e querido amigo Brusa a integrar a equipe de trabalho 
do então, deputado Espiridião Amin, secretário dos Transportes e 
Obras do governo Jorge Bornhausen. Aceitei o desafio e fui desig-
nado diretor de construção do DAE (Departamento Autônomo de 
Edificações), sob o comando do engenheiro, meu ex-aluno, Fran-
cisco de Assis Filho. Posteriormente, fui conduzido à direção-geral 
do órgão, tendo como secretário, o engenheiro Marcos João Rova-
ris. Por oito anos, fui diretor-geral do DAE e, sequencialmente, no 
governo de Vilson Pedro Kleinübing, fui diretor-geral do DEOH 
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(Departamento de Edificações e Obras Hidráulicas), incorporan-
do as barragens existentes no interior do Estado.

Nessa fase da minha carreira, atuei no projeto e nas constru-
ções de centenas de obras, incluindo os Hospitais Regional de 
São José, Chapecó, Araranguá, Ibirama, Curitibanos, bem como a 
emergência do Hospital Governador Celso Ramos e o CIC (Cen-
tro Integrado de Cultura). Na sequência, fui nomeado secretário 
de Transportes e Obras, concomitantemente, com a secretaria de 
Urbanismo e Serviços Públicos de Florianópolis cujo prefeito à 
época era o Esperidião Amin. 

Durante o governo do prefeito Antônio Henrique Bulcão Vian-
na, fui presidente da Comcap (Companhia de Melhoramentos da 
Capital) e, nas duas administrações da Prefeita Angela Amin, ocu-
pei o cargo de secretário de Urbanismo e Serviços Públicos, com 
forte atuação em centenas de ações governamentais no período. 

Em 2001, aposentei-me da Universidade Federal, bem como 
do Estado de Santa Catarina. Após minha saída da Prefeitura, que 
ocorreu em 2004, continuei a atuar, como faço até os dias atuais, na 
atividade de construção civil e como administrador. 

Fiz questão de mencionar detalhes da minha jornada profissio-
nal de forma a engrandecer o curso de Civil, pois sem o mesmo, 
não teria realizado tantos feitos. Boa parte deles para a melhoria de 
Florianópolis, bem como de todo Estado de Santa Catarina, como 
servidor, professor universitário e também profissional liberal. 

Aproveito a oportunidade para agradecer aos excelentes profes-
sores e amigos, com os quais tive a oportunidade de conviver e com-
partilhar conhecimento durante o período de formação universitária. 

Antes de concluir, não posso deixar de homenagear nossos co-
legas e amigos que partiram desta vida. Em especial, o querido 
amigo, companheiro de todas as horas, Marcos Ricardo de Almei-
da Brusa, o Brusa.



Paulo
Yonamine

In memoriam

Paranaense da cidade de Jacarezinho, prestou vestibular 
e foi aprovado no curso de engenharia da UFSC no ano de 1965. 

Em 1968, optou pelo curso de engenharia civil, recém-criado, 
e, enquanto estudante, dividiu com os colegas Roberto, Ascanio 
e José Heidgger as acomodações de uma república de estudantes.

Formou-se em 1970, na primeira turma de engenheiros civis da 
Santa Catarina. Após formado, ingressou no Departamento de Es-
tradas de Rodagem de Santa Catarina, exercendo a função de en-
genheiro responsável pela Regional do DER na cidade de Brusque. 

Era casado e tinha dois filhos quando faleceu, vítima de uma 
fatalidade.
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Pedro

Arns

Sou natural de Forquilhinha, Sul do estado de Santa Ca-
tarina, filho de colonos e com mais de 22 irmãos. Iniciei os estudos 
aos 8 anos e, aos 12 anos, fui para o seminário Franciscano em Ro-
deio, Santa Catarina, de lá para Rio Negrinho e depois para Agu-
dos, em São Paulo, de onde saí após ter concluído o 2º do Ginásio. 

O 1º e o 2º ano do Científico completei em Tubarão, no Colégio 
Deon, terminando esse ciclo em Florianópolis, em 1962.

Em 1963, fiz o vestibular para Engenharia tendo sido aprovado 
em segunda chamada “ad referendum”, pois havia passado em 13º 
lugar para 12 vagas e havia um aluno de Curitiba que não iria es-
tudar em Florianópolis, já que havia passado também em Curitiba. 
Para poder me matricular tive que me dirigir a Curitiba pegar um 
documento deste aluno, no qual ele afirmava desistir da vaga de 
Florianópolis, e, ainda, fazer registro oficial em cartório. 

Nesse intervalo de tempo para resolver a burocracia, havia se 
encerrado as matrículas na Engenharia, tendo sido autorizado a 
assistir às aulas até o Conselho se reunir e deliberar pela admissão 
ou não. Após longa espera, fui admitido como aluno regular. Con-
to isio por quê? Porque não devemos desistir de nossos objetivos! 

Nessa época, só havia Engenharia Mecânica. Creio ter sido 
o primeiro da nossa TEC70 a ingressar na universidade, UFSC. 
Como não tinha bolsa de estudos e também não recebia nenhu-
ma ajuda financeira de casa, tinha que trabalhar para me sustentar, 
tendo sido muito difícil os primeiros anos da faculdade. Inclusive, 
cheguei a ser jubilado mas, persegui meus objetivos, conseguindo 
ser readmitido.

Graças ao empenho de muitos colegas, em 1968, foi criado o 
curso Civil.

Nessa fase a minha situação financeira havia se equilibrado, pois 
havia conseguido contrato com DER/SC, após realizado um cur-
so de laboratorista rodoviário, feito no próprio órgão. A partir da 
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criação do curso de Civil os estudos fluíram normalmente, até a 
nossa formatura. 

Apesar das muitas propostas recebidas por empresas privadas, 
optei por permanecer no DER. Fui designado em 1971, engenhei-
ro responsável pela 1ª Regional, com sede em Florianópolis. Ainda 
em 1971, fui designado como engenheiro fiscal dos serviços de 
terraplanagem da rodovia que liga Tijucas-São João Batista, onde 
refiz o projeto geométrico, gerando significativa economia ao Es-
tado. Em abril de 1972, o diretor do DER me chamou e deu carta 
branca para a execução da terraplanagem e pavimentação asfáltica 
da rodovia SC-445, acesso norte de Criciúma, concluída em no-
vembro de 1973. 

De Criciúma, mudei-me com a minha equipe para São Francis-
co do Sul, para implantação e pavimentação da rodovia que liga a 
cidade às praias ao terminal da Petrobrás, onde é estocado o pe-
tróleo bruto para refino em Araucária. Nesta obra, ocorreram dois 
fatos que merecem registro. O primeiro fato foi uma experiência 
de execução de uma base de solo asfalto com emulsão catiônica, 
por influência do vendedor da Chevron, vulgo Tatu, e creio que a 
maioria dos colegas que trabalhavam na época em rodovias o co-
nheceram. Sujeito fantástico. Mas o experimento não deu certo e 
foi abandonado. Decidimos então, usar um saibro granítico, que se 
enquadrava granulometricamente na faixa de uma base, ensaiado 
no Laboratório de Solos e Asfaltos, em Florianópolis, comandado 
pelo engenheiro João Batista Vicelli. Chegava a dar mais 100% de 
Índice de Suporte. Executamos mais de 5 km, imprimimos com 
asfalto diluído CM-30, e executamos o revestimento em pré-mis-
turado a frio. Como é uma região muito chuvosa e pela passagem 
do tráfego, em poucos meses o revestimento estava todo desagre-
gando, recebendo a alcunha de rodovia Farofafá, em homenagem 
à cantora Fafá de Belém.

Em 1975, ainda em São Francisco, recebi convite para uma em-
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presa de São Paulo, a Enterpa SA, que trabalha para a Petrobras 
no terminal de óleo bruto que estava sendo implantado, com uma 
oferta muito boa, na época, e que aceitei me desvinculando do 
DER. Obra interessante, consistia em toda a infraestrutura dentro 
da área do terminal, na execução da drenagem, pavimentação, os 
diques de contenção em torno de cada tanque de armazenamento 
do petróleo bruto. Um canal em concreto com 4 metros de largura 
por 2 de altura e uma extensão de 1600 metros, dentro do qual foi 
executado um separador de óleo e água, para o caso de algum aci-
dente que viesse a derramar o óleo onde era recolhido.

Já no final das obras a empresa queria que a acompanhasse a 
São Paulo, mas por resistência da esposa, acabei ficando, pois havia 
recebido o convite de uma empresa de Criciúma para trabalhar. 
Assim, acabei indo trabalhar com sistemas de abastecimentos de 
água e implantação de esgoto. 

Em 1976, fiz a ampliação do sistema de água de Itajaí, implan-
tando redes, adutoras, construindo reservatórios apoiados e ele-
vados. Em janeiro de 1977, o prefeito eleito de Criciúma, solici-
tou que me liberasse para ser o seu secretário de Obras. Acabei 
assumindo o mandato de 1977 a 1982. Revolucionamos a cidade 
transformando-a num verdadeiro canteiro de obras. Obras como 
a sede da Prefeitura, Teatro Municipal, Ginásio de Esportes com 
o maior vão livre na época em estrutura de alumínio. Foi executa-
da nesse período, a pavimentação da rodovia Criciúma-Siderópolis 
num convenio com o Governo do Estado. 

Executei obras de implantação de rede abastecimento de água 
em Laguna com a estação de tratamento hoje existente na praia do 
Gi. Redes de esgoto cloacal na praia do Balneário Camboriú com 
elevatórias. Redes de expansão de água nas cidades de Piçarras, 
Barra Velha, Navegantes, Porto Belo, Bombas e Bombinhas. 

Nesta área da engenharia, ainda destaco a implantação do con-
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duto principal de esgoto da cidade de Joinville com tubos de aço de 
800 e 700 mm, na chegada das bacias de decantação e tratamento, 
além da implantação da rede de esgoto com tubo de concreto de 2 
m de diâmetro e comprimento em ponta e bolsa. A vala tinha 4,30 
m de profundidade, na rua margeando o rio Cachoeira, e estava 
toda escorada tipo hamburguês. Não foi possível usar ponteiras 
para rebaixamento do lençol de água devido à variação das cama-
das de materiais homogêneos.

Outra obra interessante foi a execução de uma ponte em con-
creto “in loco”, em Botuverá, com 42 m de vão livre. Construímos 
ainda a arquibancada do Estádio Heriberto Hulse. 

Em 1989, retornei como diretor técnico da Companhia Urba-
nizadora de Criciúma, durante a administração do prefeito Altair 
Guidi. Durante os quatro anos fizemos mais de 80 km de pavi-
mentação asfáltica e de 60 km de pavimentos em pré-moldados de 
concreto, mais de 300 km de drenagens diversas. 

De 2000 a 2008, fui assessor técnico da Associação dos Mu-
nicípios da Região Carbonífera. Ainda, fui professor na UNESC 
(Universidade do Extremo Sul Catarinense), desde 1978, conti-
nuando na ativa. 

As últimas décadas foram de aprendizado e alegrias. Um abraço 
a todos os amigos TEC70 e aos nossos mestres.

Roberto
Schwansee

Ribas



Nasci em Curitiba, em 7 de dezembro de 1945, filho de Ru-
bens Camargo Ribas e de Leonilda Schwansee Ribas. Minha vida 
estudantil se iniciou na capital paranaense no Grupo Escolar Ba-
rão do Rio Branco, onde fiz o curso Primário e depois no Colégio 
Santa Maria, onde cursei o Ginásio e o Científico. Em 1965, prestei 
exame e fui aprovado no vestibular para a Escola de Engenharia 
Industrial em Florianópolis, iniciando o curso de Engenharia Me-
cânica, no mês de março daquele ano.

Começava uma vida nova, longe de casa. Mas logo me ambien-
tei à cidade que aprendi a gostar, fazendo muitos amigos, principal-
mente, na faculdade. Os dois primeiros anos foram cursados em 
salas de aula instaladas em casinhas de madeira, carinhosamente 
chamadas “casinhas do Tarzan”, construídas no fundo do terre-
no da Reitoria, na Rua Bocaiúva. 

Com a vontade vocacional de cursar Engenharia Civil, em 1967, 
já com a Escola de Engenharia funcionando no campus da Trin-
dade, participei do movimento para instalação da Civil. Depois de 
uma longa batalha, vencemos!

Os 28 alunos de Civil se tornaram muito unidos, amizades que 
perduram até os dias de hoje, renovando-se periodicamente atra-
vés de encontros sociais. Infelizmente, nove de nossos colegas nos 
deixaram prematuramente, porém, continuam vivos em nossas 
lembranças, sendo citados com saudades em cada um de nossos 
encontros. Sou muito grato a todos pela convivência e amizade 
que me proporcionaram, fazendo-me viver uma das épocas mais 
marcantes da minha vida.

Enquanto aluno da Escola de Engenharia, para poder me man-
ter, exerci por dois anos a atividade de professor de Desenho e 
Matemática no Instituto Estadual de Educação. Por exigência cur-
ricular, nos dois primeiros anos do curso tivemos que realizar es-
tágios de aprendizagem, envolvendo diversas atividades práticas, 
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como fundição metalúrgica, solda elétrica, ferramentaria. Nos úl-
timos dois anos do curso, embora não curricular, fui estagiário do 
DNER na área de rodovias.

Para complementar nosso aprendizado obtido em aulas teóri-
cas, efetuamos diversas viagens de estudos para conhecer grandes 
obras em execução, tanto em Santa Catarina, como nos Estados 
vizinhos, em diversas modalidades como barragens, portos, rios e 
vias navegáveis, rodovias, ferrovias e aeroportos.

No início de 1969, ainda estudante, juntamente com os colegas 
Anibal Borin, Álvaro Pitta, Ivo De Chico, Nelson Savaris e Ronal-
do Azevedo, incentivados pelo diretor do curso, professor Caspar 
Erich Stemmer, realizamos o levantamento planialtimétrico da ba-
cia do Rio Itacorubi, em torno da UFSC. Esse seria nosso primeiro 
serviço remunerado de engenharia.

Pelo fato de a Engenharia Civil ser um curso pioneiro na univer-
sidade, a maior parte do corpo docente era formada por professo-
res da Federal do Rio Grande do Sul e da Federal do Paraná, que 
vinham semanalmente a Florianópolis para ministrarem suas aulas. 
Assim, tivemos a oportunidade de conviver e absorver o conheci-
mento técnico e profissional de renomados professores engenhei-
ros, dotados de larga experiência catedrática e profissional.

Para algumas disciplinas, dispensando a participação de profes-
sores de fora, tivemos excelentes professores locais pertencentes 
à Escola de Engenharia, dentre os quais, sem desmerecer os de-
mais, destaco a participação em nossa formação profissional do 
professor engenheiro Alberto Othon May, que pelo seu largo co-
nhecimento e experiência profissional nos brindou com magníficas 
aulas, o que nos levou, aliado à sua simpatia e amizade, ao escolher-
mos paraninfo da turma.

Na data de 4 de dezembro de 1970, em solenidade realizada no 
Teatro Álvaro de Carvalho, formava-se a Primeira Turma de En-
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genheiros Civis na UFSC e no Estado de Santa Catarina, da qual, 
com muito orgulho faço parte.

Ainda em 1970, fui convidado pelo professor José Carlos Mello 
para substituí-lo como professor da cadeira de Sistemas de Trans-
portes, do qual ele era o titular, já que ele iria se ausentar para fazer 
pós-graduação e doutorado fora do Estado. Aceitei e me preparei 
para me submeter a uma prova de conhecimentos, perante banca 
examinadora. Entretanto, o concurso acabou não sendo realizado. 
Então, no início de 1971, fui contratado pela empresa Proenge 
Ltda., em meu primeiro emprego como engenheiro, para serviços 
de supervisão e fiscalização da implantação e pavimentação da BR-
101 em Santa Catarina.

Em setembro de 1971, após aprovado em concurso público, 
fui contratado e iniciei minha carreira de engenheiro rodoviário 
no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Minha pri-
meira atividade, foi como engenheiro chefe da Unidade Regional 
do DNER em Joaçaba, que exerci até 1975, desenvolvendo as ati-
vidades de administração e fiscalização de várias obras pioneiras e 
importantes para a Região do Oeste do Estado, já que naquela épo-
ca, a partir da BR-116 em direção ao Oeste, não existia qualquer 
quilômetro de rodovia asfaltada. 

Destaco a implantação e pavimentação da BR-470 entre Curi-
tibanos-Campos Novos; pavimentação e construção de pontes da 
BR-282 entre Campos Novos-Ponte Serrada; projeto final de en-
genharia, implantação, pavimentação e construção de pontes, de 
toda extensão da BR-153, em Santa Catarina, acrescida ainda do 
trecho até Erechim, no Rio Grande do Sul.

Em 1972, fui transferido para a Sede do DNER em Florianó-
polis, onde exerci a chefia de vários setores, bem como o cargo 
de subchefe por quatro anos, para finalmente ser nomeado para a 
direção geral do órgão no Estado, atividade que exerci durante oito 
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anos consecutivos até a transformação do DNER em DNIT, quan-
do fui nomeado para ser o primeiro superintendente do DNIT em 
Santa Catarina, cargo que exerci por dois anos.

Dentre as atividades destaco, com muito orgulho, ter adminis-
trado, gerenciado e fiscalizado, a maior obra rodoviária do Estado, 
que foi a duplicação do trecho norte da BR-101 entre Palhoça e a 
divisa com o Estado do Paraná, bem como o projeto final de en-
genharia da duplicação do trecho sul da BR-101 entre Palhoça e a 
divisa com o Rio Grande do Sul. 

Considero relevante também ter sido responsável pelo pionei-
rismo da utilização na América do Sul, do método terra armada 
para obras de contenção na América do Sul, quando indiquei o 
referido método para uma obra que foi executada na BR-470, no 
trecho Blumenau-Rio do Sul, método hoje largamente utilizado. 
Igualmente, fui o responsável pela construção do primeiro túnel 
em rodovias federais no país, em 1997, quando propus uma modi-
ficação no projeto de duplicação da BR-101, na travessia do Morro 
do Boi em Camboriú, para que fosse construído um túnel ao invés 
do alargamento da pista existente.

Em 2002, encerrei minhas atividades em órgãos públicos, quan-
do passei para a iniciativa privada como diretor regional da Cons-
trutora Cbemi Ltda na execução de obras de implantação, restaura-
ção e pavimentação de rodovias e construção de aeroportos. 

Em 2012, finalmente encerrei minhas atividades de engenhei-
ro, passando a me dedicar exclusivamente ao lazer e à convivência 
com minha família, da qual tenho muito orgulho e onde sempre 
encontrei apoio, incentivo e equilíbrio, durante toda minha vida 
profissional, além de sempre muito amor em todos os momentos. 
Sou casado com Ana Maria Machado e tenho dois filhos, Raphael 
Machado Ribas, médico, e Vanessa Machado Ribas, administradora 
de empresas. 



Ronaldo
Coutinho de

Azevedo

Nasci dia 12 de maio de 1946, em Florianópolis. Sou filho 
de Francisco Coutinho de Azevedo Júnior e Matilde da Rosa Aze-
vedo. Minha esposa é Rosinete L. Dias Coutinho de Azevedo.

Além de me graduar na UFSC, fiz pós-graduação em Estruturas 
na UFRGS, em 1972. É longa a minha vida profissional. Dediquei-
-me ao magistério como professor de Estrutura de Madeira e Aço, 
Resistência dos Materiais, Estabilidade das Estruturas, Fundações 
e Pontes I. 

Trabalhei na empresa Lima Construções como assessor técnico 
em projetos e administração de obras. Fui assessor técnico em ad-
ministração de obras na Conservi, entre 76 e 78. 

Também dei aulas na Fundação Universitária de Blumenau, en-
tre 79 e 83, na disciplina de Estrutura de Aço e Madeira.

Entrei na Celesc em agosto de 78 e me aposentei após 18 anos. 
Como engenheiro, desenvolvi vários projetos e fiscalizações de 

obras nas áreas de linhas de transmissão, subestações, usinas hi-
drelétricas e edifícios administrativos.

Fui chefe de departamento de Projetos e Obras e coordena-
dor da Frente de Trabalho dos Desempregados de Joinville pela 
Cohab, na época do governo do Esperidião Amin. 

Na Secretaria Estadual de Habitação, fui diretor de Habitação e 
Saneamento, durante o governo de Vilson Kleinubing.

Como profissional liberal, fiz projetos arquitetônicos, estrutu-
rais, hidrossanitários e elétricos, fundações, laudos técnicos pe-
riciais. Estruturas especiais como pontes, trapiches, estrutura de 
“carreira de navio” (Eisa-Itajaí), reservatório de elevados, torres de 
telecomunicações com altura de até 70 metros, estruturas metálicas 
de grandes vãos de áreas como Biblioteca da UFSC, Mundo Car 
Shopping, Palmer do Brasil: cobertura em arco com vãos de 50 
metros e tantas outras.
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Como sócio-proprietário da RCA Engenharia de Projetos, tra-
balhei em todas as regiões do Brasil e no Paraguai. Fiz a execução 
e assessoria em recuperação de fundações, o edifício Bourbon, em 
Campinas, São José, edifício Liremberg, Balneário do Estreito, em 
Florianópolis, edifício Manoel Nazário, em Itapema, edifício Felipe 
II, em Campinas, São José.

Fui pioneiro na área de alvenaria estrutural, em Santa Catarina, 
tendo implantado esta modalidade no norte do Paraná, na cidade 
de Umuarama, juntamente com a Construtora Fenícia.

Recebi homenagem pela minha carreira com o diploma de Hon-
ra ao Mérito Catarinense concedido pelo CREA/SC, em janeiro de 
2017. 

Elaborei laudos técnicos periciais para o poder judiciário de 
Florianópolis, São José, Itajaí e Gaspar. 

Sou muito grato pela minha profissão e pela experiência vivida 
na Civil da UFSC.

 
Silvio

Herreros



Eu nasci em em São Paulo. Cursei o Primário no Grupo 
Escolar Angelo Martino, em Ibitinga, o Ginásio no Colégio Es-
tadual Victor Maida, na mesma cidade, e o Científico no Colégio 
Progresso, em Araraquara, e no Colégio Diocesano, em São Carlos 
Estudei no pré-vestibular Caaso e depois mudei para Florianópolis 
para cursar Engenharia. 

Sou casado com Vera Lúcia, pai de Fernanda, doutora em 
Dermatologia, e Fabrício, funcionário público formado em Eco-
nomia, minhas netas são a Thaís, a Maria e a Rafaela. E a Katy é 
a pet da família.

Iniciei minha vida profissional como engenheiro de campo. As-
sumi a assistência técnica pós-venda de equipamentos de compac-
tação de solos, granulares, betuminosos, mistura e pulverização de 
solo-cimento.

Fiz pistas experimentais nas barragens de Paraibuna, em São 
Paulo, Marimbondos e Volta Grande, em Minas Gerais, Itumbiara, 
em Goiás, e Itaipu, no Paraná.

Trabalhei no assessoramento em compactação das rodovias 
Transamazônica, Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, Br-101, 
trecho Bahia.

Acompanhamento de desempenho de equipamentos no Brasil, 
América do Sul, México. Treinamento nos Estados Unidos e Ca-
nadá, em equipamentos de compactação e levantamento de cargas. 
Treinamento e palestras para representantes, mecânicos e usuários.

Fui engenheiro de obras na execução da drenagem de diversos ti-
pos de pavimentos no Complexo Cobrasma, Braseixos-Hortolândia, 
em São Paulo, na Cia Goodyear Brasil, em Americana, São Paulo.

Atuei no departamento de Desempenho de Produtos, acom-
panhando desempenho de pneus para construção pesada e usinas, 
apoio técnico junto à Barragem de Foz do Areia, no Paraná, com 
uso de pneus fora de estrada.
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Minha vida profissional foi muito rica e desafiadora. 
Do tempo de universitário, lembro das casinhas do Tarzan. O 

trote puxando o carro do Zortéa pelas ruas de Floripa, a corneta 
do Brusa nas excursões e, o mais importante, o dia em que eu e 
o Eliezer fomos pedir ao governador Ivo Silveira para interceder 
junto ao reitor pela criação do curso de Civil.

Atualmente, sou aposentado, curto a vida e a família, passando 
meus ensinamentos para meus filhos e netas, aprendendo com a 
nova geração a me manter jovem de espírito e viajar para o exterior 
sempre que possível.

Trabalhei em outros projetos como o Cura; Prefeitura Muni-
cipal de Piracicaba; execução de projetos de drenagem e sistema 
viário; fiscalização das obras junto aos empreiteiros Rio Forte Ser-
viços Técnicos, em Campinas; polo de alta tecnologia de Campinas 
pela Ciatec; assessoramento do levantamento topográfico e execu-
ção do projeto executivo, implantação dos lotes.

Supervisionamento de manutenção pela Socicam, reformas, 
ampliações e construção de terminais rodoviários nos Estados de 
São Paulo e Minas Gerais. Engenheiro de obras da Capen, execu-
ção de terraplanagem para construção de conjuntos habitacionais, 
em Mongaguá. 

Execução do prédio da Câmara Municipal de Cubatão. Obras 
de contenção e drenagem de encostas em Petrópolis, no Rio de 
Janeiro; sistema Pri Engenharia e Planejamento, Dersa, Atibaia, 
como engenheiro supervisor. 

Supervisionamento de obras de conservação rodoviária, rodo-
via D. Pedro II, trecho Campinas-Atibaia. Engenheiro de manu-
tenção, Complexo Rhodia, Paulínia, São Paulo. Supervisionamento 
de manutenção civil.

Engenheiro de obras Projeto Caminhos da Educação e Desen-
volvimento, supervisor de obras, supervisionamento de conserva-
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ção rodoviária, nos trechos do Distrito de Ibiporã.
Herve Comércio e Serviços, empresário em representação de 

produtos médicos, atendimento a médicos e hospitais das prin-
cipais cidades da região de Campinas e interior, Bauru, Ribeirão 
Preto, Sorocaba, Limeira. Vendas, administração e logística.

Waldo
Silva

Pimentel
In memoriam



“Eu sou sua melhor obra”, sou a filha única do Waldo, que 
vocês carinhosamente chamam de “Bafo” e me emociono ao re-
cordar a satisfação que meu pai sentia por estar presente em cada 
encontro da turma.

Em março de 2011, ele fez a sua viagem eterna e nos deixou 
repentinamente, com aneurisma abdominal de aorta.

Eu fecho os olhos para poder imaginar um rapaz de 19 ou 20 
anos, com uma mala cheia de sonhos, chegando sozinho nessa ci-
dade linda, ainda meio perdido, mas cheio de expectativas.

Ouvi muitas histórias, mas, na verdade, vocês viveram esse tem-
po. Como eu quero ouvi-los também, cada detalhe para mim será 
muito valioso! 

Quando ele partiu, fui mexer nas suas preciosidades, aquelas 
que dinheiro nenhum compra. Pensem na quantidade de coisas 
que recordam todos vocês: uma revista Manchete da época que a 
turma da UFSC saiu em uma matéria sobre as melhores universi-
dades do país, várias fotos desde o trote de calouros, da formatura 
e todos os encontros que ele pode estar presente, o convite que 
ele enviou aos meus avós com uma dedicatória emocionante, a 
plaqueta do “chalé dos anjos”, uma pasta enorme de estudos com 
alguns projetos, um objeto de metal comemorativo do primeiro 
encontro que seu Norberto fez para a turma, chaveiro do profes-
sor Pardal, flâmulas, compassos, escalímetros, cadernetas de cálcu-
lo e tantas outras coisas. 

Posso dizer, foi a melhor época da vida dele, é o que sempre 
transpareceu e senti quando ouvia suas histórias e seus olhos ma-
rejavam. Alguns eram mais do que amigos, eram irmãos, não é 
verdade, “Bichinho”? 

A quem tive o prazer de rever há 4 anos e como procurei por 
você José Audísio, amigão do meu pai.

Aquele que faz o que gosta, nem sequer se esforça, se diverte, 
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assim era o “Bafo”, tinha talentos e dons, amava a engenharia que 
atuou até o final dos anos 90, no princípio foi professor universitário, 
minha mãe me contou, que sua primeira grande obra após formado 
foi ser o engenheiro responsável pela estrada entre Dourados-Ponta 
Porã, no Sul do Estado. Trabalhou alguns poucos anos com cons-
trução, mas se encontrou e se destacou na topografia. Ele era fera, 
preciso, muito respeitado aqui em nosso Estado e fez a maior parte 
dos loteamentos da nossa cidade e algumas cidades catarinenses.

Eu fecho os olhos e vejo ele com sua prancheta desenhando as 
plantas com suas canetas nanquim, suas réguas de curva de nível. 
Um louco calculando o tempo todo. Ele amava as madrugadas. 

Também desmembrou muitas áreas, era realmente um “homem 
do mato” em todos os sentidos, do Mato Grosso e agora Mato 
Grosso do Sul, sempre que ia medir as fazendas aproveitando para 
caçar e pescar, seu hobby favorito. Chegava em casa com carne de 
capivara, perdiz, jacaré, couro de cobra, peixes. 

Ele era um homem simples, sem requintes, apesar de gostar do 
que era bom, de trafegar entre ricos e pobres. Foi um amante do 
cafezinho, um bom fumante. Adorava um ovinho frito da hora, 
um carreteiro, era um ótimo cozinheiro e excelente churrasqueiro.

Amado pelos funcionários. Ah, como ele era generoso! Quando 
um casava era sempre o padrinho e dava os tijolos para nova casa 
do casal, além de chamar toda a equipe para fazer mutirão da cons-
trução. O que ele gostava era de colocar a mão na massa.

Quando ele partiu, inesperadamente, posso dizer que não se 
preocupava com bens materiais, com dinheiro e tesouros na terra, 
ele viveu cada dia sem pensar no amanhã.

Minha herança, as que eu mais quis, foram seus teodolitos por-
que ele tinha tanta satisfação naquilo que fazia e em ser engenheiro.

Era bem-humorado, às vezes, sarcástico, mas pudera, ele era o 
“Bafo”, sempre será.
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Casou-se duas vezes, a primeira com minha mãe que namo-
rou desde que era estudante em Florianópolis, era um romântico à 
moda antiga, gostava de serestas, de dar flores, inúmeros postais e 
cartas. O amor dos meus pais foi lindo e durou dez anos de casado 
e quatro de namoro.

Quando decidiu deixar de atuar na topografia, ainda assim, tra-
balhava ligado à engenharia, com copiadora, cópias heliográficas e 
foi pioneiro na cidade.

Em 2000, eu fui trabalhar em uma feira turística aqui na minha 
cidade, hoje reconhecida e tombada como Patrimônio Imaterial 
nacional, a segunda do Brasil, pois acolhe quatro gerações e man-
tém a tradição quase centenária. Eu fui e ele já aposentado foi tam-
bém, creio que para estar perto de mim e me proteger, fazia parte 
da diretoria e fez muitos amigos, tantos, que até hoje não vi um 
velório tão cheio.

Waldo, “Bafo”, Bal, Bigode, Pimentel, era assim que ele era 
chamado, veio de origem humilde, de pais generosos e muito tra-
balhadores, de quem se orgulhavam muito dele ser o único mato-
-grossense que passou e concluiu o curso, mesmo com tantas difi-
culdades. Tinha irmãos, fora vários do coração, era amante da sua 
chácara, do seu bote, da sua pesca, da sua terra, pai da Gracielle e 
do Eduardo, neto que criou como filho, avô do Eduardo, do Allan 
e do André, e bisavô da Maria. Seu legado é lindo, excelente e res-
peitado profissionalmente, maravilhoso pai e avô, além de grande 
amigo. Deixou muitas saudades.

Texto escrito por Gracielle Pimentel

Homenagens



formandos do curso de Engenharia Civil da 
UFSC, ano 1970. São cinquenta anos de muita história! Foi 
um momento único ter sido escolhido como paraninfo da 
primeira turma de Engenharia Civil da UFSC – curso que 
muito me orgulho de ter contribuído com a criação.

Lembro-me bem que, quando vocês foram a minha casa 
para fazer o convite, eu estava doente. No entanto, a homena-
gem me trouxe emoção e um forte sentimento de realização. 
Vocês mesmos sabem que a fundação do curso foi resultado 
de muita luta, mas cumprimos a missão! 

Ver formada a primeira turma de engenheiros civis foi um 
marco em minha vida.

Como professor, realizei-me. Mas além do que considero 
uma conquista profissional, fiz amigos – os meus queridos 
alunos, aos quais serei eternamente grato pelo carinho e res-
peito que me dedicaram ao longo de todos estes anos.

Com vocês, também aprendi muito. Ter podido acompa-
nhá-los em suas trajetórias foi recompensador de todos os 
esforços dedicados ao nosso curso.

Querida turma, hoje meus votos são de que tenham en-
contrado realização e felicidade na profissão que escolheram, 
e que também possam se recordar dos tempos de faculdade 
com alegre nostalgia.

Que privilégio poder brindar com vocês estes 50 anos de 
formatura. Levo-os para sempre em minhas memórias.

Com carinho, Professor Alberto Odon May

Queridos concluí meu curso de Engenharia na UFR-
GS. Achei que meu destino estava traçado. O escritório de 
projetos estruturais, onde passei meu último ano como esta-
giário, ofereceu-me um bom emprego, trabalhar lá depois de 
formado, e o professor titular da cadeira de Estabilidade das 
Construções me ofereceu o cargo de auxiliar de ensino em sua 
cadeira, com direito à bolsa para Mestrado e Doutorado. Con-
siderei ótimas as duas opções e pedi um tempo para pensar.

Passei o 5° ano, o último, como monitor da cadeira de Estrutu-
ras de Madeira e Aço. Enquanto pensava nos primeiros convites, 
que certamente aceitaria, o professor Felizardo, responsável pela 
matéria da qual eu era monitor, apresentou-me o professor Caspar 
Erich Stemmer, diretor do Centro Tecnológico de uma jovem uni-
versidade, hoje afamada pela qualidade de seu ensino e dos profis-
sionais que forma, a UFSC, em Florianópolis. 

O diretor me sugeriu prestar concurso para lecionar uma ma-
téria na área de engenharia estrutural, dada no último ano do 
curso. Então, perto do Natal de 1969, fui fazer a prova, mesmo 
ainda não sendo engenheiro, minha formatura ocorreu em 28 de 
dezembro. Prestei, perante uma banca, o concurso para a cadeira, 
se não me falha a memória, estou com quase 80 anos, é natural 
que ela falhe, de Pontes e Grandes Estruturas. Passei. Agradeci 
os outros convites. Terminei de calcular o que faltava da cober-
tura do antigo estádio do Grêmio e parti para a nova aventura – 
ajudar a formar engenheiros.

Era a segunda vez que o acaso mudou meu rumo, a primeira foi 
quando saí da velha Escola de Aeronáutica do Campo dos Afon-
sos, no Rio de Janeiro, para cursar engenharia.

Faltando duas semanas para começar as aulas, o professor Stem-
mer me comunicou que o aprovado para a cadeira de Sistemas de 
Transportes, havia desistido. Seria o caso de dizer “e eu com isso?”

Há 51 anos



Eu tinha cursado essa matéria apenas com o intuito de concluir 
o curso. O diretor, então, argumentou que eu teria que substituí-lo. 
Falei da minha desqualificação, enquanto lembrava que as alterna-
tivas a esse emprego já haviam sido descartadas.

Não houve jeito. Comecei a ensinar o que não sabia. Comprei 
na livraria Cosmos dois livros em inglês e comecei a estudar. No 
dia primeiro de aula, eu estava à frente de uns trinta alunos com 
minha idade, atentos às palavras de um engenheiro com dois me-
ses de formado.

Nunca dei aulas a uma turma tão interessada e tão dedicada. Ao 
final do ano, eles seriam os primeiros engenheiros civis formados 
no estado de Santa Catarina, até então o Centro Tecnológico só 
entregava à sociedade engenheiros mecânicos.

O Estado era carente de rodovias, bons portos, pontes, sane-
amento básico, enfim, de tudo o que necessitava de engenheiros 
civis. Santa Catarina, finalmente, os teria. 

Não tenho nenhuma dúvida que aqueles engenheiros e, os que 
seguiram sendo formados naquela universidade, que se transformou 
numa das dez melhores do Brasil, foram agentes de seu progresso.

Estudar sistemas de transporte mudou, mais uma vez, o meu 
destino. Segui rumos impensados, sequer sonhados, sem jamais 
deixar de lembrar que participei de um evento tão importante para 
minha vida e as dos velhos engenheiros, ex-alunos e amigos, com 
muitas histórias para contar.

É com muita alegria e emoção que congratulo os engenheiros 
cinquentenários pela comemoração dos 50 Anos de Formatura da 
Primeira Turma de Engenheiros Civis da UFSC.

Professor José Carlos Mello

amigos, alunos engenheiros da primeira tur-
ma da então Escola de Engenharia Industrial da Universidade 
Federal de Santa Catarina.

Vocês fazem parte de uma das etapas mais importantes da 
história de nosso país: a transformação tecnológica de futuro, 
um Brasil pujante de tecnologia, ciência, competitividade e in-
tegração.

Dentre outros estados onde atuaram, em especial, em San-
ta Catarina, transformaram as velhas, mas bem conservadas 
estradas de macadame, com a construção de malhas rodoviá-
rias de concreto da mais alta qualidade, vencendo os maiores 
desafios topográficos como a Serra do Rio do Rastro e com a 
criação de túneis.

Substituíram belas e resistentes obras de arte de engenharia 
da época, por modernas pontes, estruturas e edificações de 
aço e concreto que transpuseram vãos maiores, alturas inima-
gináveis e resistências a toda prova.

O resultado desse trabalho monumental está expresso no 
último Censo do IBGE, publicado no dia 13 de novembro úl-
timo: Santa Catarina tem o 6° maior PIB do Brasil, com R$ 
298.227.100 bilhões e a quarta renda per capita, equivalente a 
R$ 42.149,00, só perdendo para o DF, São Paulo e RJ. E tem a 
melhor distribuição de renda do país.

Com a qualidade e formação profissional sempre atualiza-
da, com a dedicação e a ação moral e ética nos trabalhos téc-
nicos e no relacionamento, souberam também elevar o nome 
de nossa nobre profissão até o cerne do coração de todos os 
catarinenses, onde todos nós nos orgulhamos.

Quando começamos o nosso relacionamento como profes-
sor e aluno, a nossa diferença de idade era pequena, eis que eu 
era recém-formado em Engenharia. Mas, foi o respeito mú-
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tuo, a busca do resultado melhor para todos, o entusiasmo de 
uma profissão que sempre nos apaixonou, o desejo de trans-
mitir a esperança no trabalho a ser desenvolvido, que tornou 
grande e cada vez maior a nossa amizade.

Há muito o que fazer para que esta chama continue na En-
genharia para que o Brasil e seu povo possam desfrutar das 
suas riquezas e valores, muito cobiçados.

Mas temos uma nação rica e poderosa, uma Engenharia 
pujante, um povo maravilhoso e um Deus, que é maior que 
todos os nossos problemas.

Um grande abraço de felicitações.

Professor Hamilton Nazareno Ramos Schaefer
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