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Editorial

Mais eficiência
na fiscalização

Um dos assuntos recorrentes no âmbito das inspetorias do Crea-Minas e no
meio profissional é sobre a importância do aperfeiçoamento da fiscalização no Conselho de maneira a torná-la mais eficiente e sintonizada com os novos tempos e
avanços da área tecnológica.
É bom lembrar que, até 2007, o processo de fiscalização do Crea-Minas exigia
que os fiscais trabalhassem se deslocando nas ruas em busca de irregularidades. Naquela época, para fazer o
trabalho de fiscalização com alguma eficiência era necessária a atuação de inúmeros profissionais, já que as
atividades fiscalizadas pelo Sistema Profissional do Crea-Minas são muitas.
Um exemplo claro disso é a fiscalização do setor de mineração que possui um complexo sistema produtivo
envolvendo as atividades da área propriamente ditas, a extração, a produção industrial, manutenção de equipamentos, dentre outras, sem falar nas atividades relacionadas ao setor metal-mecânico. Tudo isso é controlado
pelos órgãos ligados à extração mineral e ao meio ambiente que possuem todas as informações, mas os profissionais são fiscalizados pelo Conselho.
Percebendo isso, o Conselho decidiu implementar outras formas de fiscalização, como a Fiscalização Inteligente que utiliza novas ferramentas tecnológicas e cruzamentos de dados com informações de outros órgãos
como Ministério Público e prefeituras municipais. Com as informações desses órgãos o Crea-Minas tem hoje o
controle do exercício profissional, ampliando em muito a quantidade de ações, permitindo um maior controle das
atividades dos profissionais, o que melhorou em muito a fiscalização.
A medida do desempenho da fiscalização do Crea-Minas hoje é dada pela inserção dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia no mercado, o que vem acontecendo de forma significativa. Prova disso é que
saltamos de 200 mil Anotações de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) por ano em 2006, para 500 mil em 2009,
com perspectiva de um aumento ainda maior para 2010. Continuamos trabalhando para que até o final de 2011
os números da fiscalização sejam muito melhores do que aqueles que encontramos em 2006.
Para isso, o Crea-Minas tem se empenhando para aperfeiçoar os seus métodos de fiscalização através da
aquisição de novos instrumentos tecnológicos como foi o caso do software específico para a fiscalização e do
equipamento chamado PDA que coleta dados em campo e possibilita que o fiscal tenha acesso aos bancos de
dados do Conselho durante as ações. Em relação à Fiscalização Inteligente, houve uma maximização dos resultados com menor índice de homem/hora. Além disso, o Conselho tem investido no treinamento constante das
equipes de fiscalização visando uma maior produtividade, obtendo ótimos resultados. Esses resultados são frutos
da qualificação, mas principalmente do empenho e da competência do nosso quadro de fiscais.

Jobson Nogueira de Andrade
Presidente do Crea-Minas (em exercício)
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Espaço do Leitor

trado em Engenharia da Energia e pertenço
a linha de pesquisa “Eficiência Energética”, e
leciono a disciplina Auditoria Energética em
Edificações Comerciais. Hoje dispomos do
software DesignBuilder que permite a simulação energética das edificações e vários trabalhos já foram publicados sobre o assunto.
Além dessa linha de pesquisa temos também
a “Sistemas Energéticos” onde dispomos de
uma Usina Solar, desenvolvida em conjunto
com a CEMIG e única no Brasil. Mais informações: www.energia.cefetmg.br
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Prof. Dr. Frederico Romagnoli Silveira Lima
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Gostaria de parabenizá-los pela qualidade
da Revista Vértice, tanto pela qualidade
material como também pela qualidade
das matérias ali publicadas. Nesse caso,
em especial a que apresenta a “Construções Sustentáveis: Arquitetura Biclimática” como reportagem de capa. Meu interesse nesse assunto se dá principalmente
por ser pesquisador na área. Atualmente,
sou credenciado como docente no Mes-

Sou estudante do segundo período de Engenharia Ambiental do UNI-BH e (...) gostaria
de saber se, como graduanda de uma das
formações do sistema posso solicitar o recebimento de um exemplar da Revista Vértice.
Thuanye Peixoto
Estudante
Nota da Redação: Os estudantes que tenham
interesse em receber a Revista Vértice CreaMinas podem fazer a solicitação pelo e-mail
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Fiscalização

Fiscalizações estratégicas
Ações de fiscalização de grandes obras, licitações e contratos
beneficiam prefeituras e população

Arquivo Crea-Minas

Entre maio e julho deste ano, a fiscalização do Crea-Minas visitou 140 empreendimentos, cujos contratos somam
aproximadamente R$ 3,7 bi. A ação está
de acordo com a orientação da Diretoria
Técnica e de Fiscalização do Crea-Minas
em priorizar as grandes obras. Isso porque,
com a boa fase de desenvolvimento do
País, tanto o setor público quanto o privado
têm investido em infraestrutura, modernização industrial e habilitação, dentre outras áreas. “Temos presenciado um grande
número de obras em várias áreas da engenharia”, assegura o gerente de fiscalização
do Crea-Minas Renato Rodrigues Chaves.
O estudo da Fundação Dom Cabral sobre os avanços do Brasil em infraestrutura e
sobre os principais investimentos em energia, combustíveis, saneamento básico, telecomunicações e transporte publicado no

Atuação do Crea-Minas atesta segurança nas obras
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Anuário da revista Exame (dezembro/2009)
foi uma das fontes para o planejamento da
fiscalização. Além dele, foram utilizados
os dados dos contratos do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit), da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
As contratações de serviços de engenharia por empresas e órgãos públicos geralmente são realizados com observância
da legislação pertinente no tocante à habilitação de empresas e profissionais prestadores de serviços técnicos especializados.
Cabe ao Crea verificar o cumprimento da
legislação, em especial da Lei 5.194/1966,
que regula o exercício das profissões de
engenheiro, arquiteto e agrônomo e da Lei

6.496/1977, que instituiu a Anotação de
Responsabilidade Técnica (A.R.T.). “A verificação de empresas e profissionais busca
garantir segurança a estes empreendimentos, que são realizados para benefício
futuro da própria população”, explica o fiscal da regional Nordeste Marcelo Emerson
Ventura dos Santos, que foi responsável
por coordenar a ação em todo o estado.
Licitações
Outra ação estratégica é a Fiscalização
de Licitações e Contratos, ação preventiva
de verificação de editais de concorrência,
concursos e contratos da administração
pública, nos âmbitos federal, estadual e
municipal. O objetivo é garantir à administração o cumprimento das leis, especialmente a 8.666/1993, na contratação de
bens e serviços de engenharia.
Para essas ações, o Crea-Minas trabalha em parceria com as Comissões de Licitações dos órgãos públicos com sede em
Belo Horizonte, e, nos demais municípios
do estado, junto às prefeituras municipais.
“Nós coletamos informações quanto às
empresas participantes dos certames e ao
mesmo tempo orientamos quanto às atividades e segmentos, que são necessários
à contratação de empresas/profissionais
do Sistema Confea/Creas”, detalha a fiscal
Daniela Maria Barros Lima. Além da orientação, os fiscais verificam as empresas e
seus respectivos quadros técnicos com o
intuito de garantir à administração pública
e à coletividade segurança na prestação
dos serviços contratados.
O engenheiro civil Jânio Dimas Bampa,

Fiscalização

Matriz Energética
Os 296 empreendimentos de geração e transmissão de energia em operação em Minas Gerais, além dos 22 em
construção, foram visitados pela equipe
de fiscalização do Crea-Minas na segunda quinzena de agosto.
A ação foi planejada a partir dos
dados da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) que registra no Estado a
geração de 18.753.031 kW; com adição
prevista de 1.598.651 kW a partir das
obras em andamento.
“Nosso objetivo foi verificar se os
contratos de serviços de manutenção,
reparo, reforma e construção, dentre outros de natureza técnica, estão sendo realizados por pessoas físicas ou jurídicas
legalmente habilitadas, bem como se

foram registradas as Anotações de Responsabilidade Técnica”, explicou Renato
Rodrigues Chaves, gerente de Fiscalização do Crea-Minas.

Ildar Sagdejev

secretário de Planejamento, Obras e Habitação do município de Campina Verde, acredita que a orientação do Crea-Minas auxilia a gestão municipal. “Ao orientar sobre
questões de licitação, consultar a situação
de profissionais, empresas e A.R.T.s o Crea
auxilia a cumprir as normas legais, dando
maior segurança aos processos”, avalia.
Com o intuito de aprimorar essa ação,
dando mais agilidade e garantindo maior
abrangência, o Conselho tem coletado
informações de publicações de editais e
avisos de licitação que tenham base territorial em Minas Gerais. “O levantamento
e análise desses dados dão origem aos
procedimentos de fiscalização tanto para
as empresas quanto para os profissionais
participantes dos processos licitatórios
quanto nos órgãos licitantes e contratantes
envolvidos”,explica Daniela Lima.

TDC com deságio
Vendo o m2 da Zona Homogênea
(Tabela ITBI) por 80% da ODC

(31) 3273 6914 • (31) 8861 6914
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BR-040 - DNIT/Divulgação

Especial

Desafios para governar
Próximo governo de Minas terá que solucionar gargalos que atrasam desenvolvimento na
área tecnológica
No dia 3 de outubro os mais de 14,5
milhões de eleitores mineiros aptos a votar
irão às urnas eleger o novo presidente ou
a nova presidente da República, reeleger
ou eleger o governador do Estado, os dois
senadores e os 55 deputados federais que
representarão Minas no Congresso Nacional, e os 77 deputados estaduais que
representarão os mineiros na Assembleia
Legislativa. Portanto, não é uma eleição
qualquer. Na condição de segundo colégio
eleitoral do Brasil, Minas Gerais irá definir,
através do voto, o futuro do País e do EsREVISTA Vértice
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tado elegendo os seus representantes para
o executivo e legislativo. Mais que votar em
candidatos de sua preferência, os mineiros
estarão elegendo um projeto de nação e
um projeto de Estado que irão influir diretamente na vida da população ao estabelecer
as políticas sociais e de desenvolvimento
que serão implementadas nos próximos
quatro anos.
Além de ocupar a segunda posição em
número de eleitores no Brasil, o que lhe dá
um peso especial nessas eleições, Minas
Gerais chama a atenção por ser o segun-

do estado mais industrializado e o terceiro
mais rico do país, sendo responsável por
nada menos que 9,1% do PIB brasileiro.
Apesar de os números mostrarem que Minas é um dos estados mais favoráveis da
federação para a geração de novos negócios, são inegáveis os gargalos apresentados em várias setores que envolvem as
atividades dos profissionais da área tecnológica como saneamento, habitação, transporte, ciência e tecnologia, meio ambiente
e energia, dentre outros.
No caso do saneamento, os números

Especial
da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2008, do IBGE, que investiga o
serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais
e manejo de resíduos sólidos dão conta de
que, apesar de em Minas Gerais 91,6%
dos municípios possuírem rede de esgoto e
68,9% dos domicílios possuírem rede coletora, apenas 22% deles fazem tratamento desse esgoto. O déficit no setor se dá
principalmente na região Norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. A pequena cobertura
desses serviços levou o governo estadual a
criar em agosto de 2007 a Copanor - Copasa Serviços de Saneamento Integrado do
Norte e Nordeste de Minas Gerais com o
propósito de romper as barreiras das desigualdades regionais que mantém essa
parcela do Norte de Minas e os vales do
Jequitinhonha e do Mucuri com pior acesso
a serviços básicos, o que reflete diretamente na saúde da população. Os resultados
ainda não são mensuráveis, como aponta
a Pesquisa por Amostragem de Domicílios
de Minas Gerais (PAD-MG), que traça uma
radiografia da população, feita pela Fundação João Pinheiro (FJP) em parceria com
o Banco Mundial. Os dados mostram que
apenas 34,8% da população do Norte de
Minas e 55% do Vale do Jequitinhonha
têm acesso à rede coletora de esgoto ou
pluvial. O levantamento que traz um recorte
de 18 mil domicílios de 308 municípios das
11 divisões de Minas, feito entre junho e
novembro de 2009 aponta que no Jequitinhonha e no Mucuri, 92% da população
não contam com água canalizada.
Outro setor que vai exigir atenção especial do próximo governo é o habitacional. Apesar dos investimentos do governo
federal em moradia através do PAC e do
programa Minha Casa, Minha Vida, segundo os dados da pesquisa Déficit Habitacional 2006, realizada pela Fundação João

Pinheiro, por meio do Centro de Estatística
e Informações (CEI), em parceria com o Ministério das Cidades, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) divulgada em 2008 o déficit habitacional no estado ainda é de 721 mil domicílios, sendo que na Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH) chega a 173 mil.
O estudo mostra ainda que a maior parcela do déficit habitacional é composta pela
coabitação familiar, qualquer que seja a
região considerada, além daquelas famílias
com até três salários mínimos de renda que
gastam mais de 30% com aluguel e os domicílios improvisados. Dados apontam que
em Minas Gerais, nas áreas urbanas, 3,3%
do déficit são de habitações precárias,
34,8% de ônus excessivo com aluguel e
61,9% de coabitação familiar. Os números
da pesquisa apontam para a necessidade
imediata de construção de novas moradias
como forma de resolver problemas sociais
e específicos de habitação no estado.
Para o economista e professor da Faculdade de Economia da UFMG e pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG (Cedeplar),
Cláudio Gontijo, o grande problema de Minas Gerais hoje é a falta de infraestrutura
principalmente em relação ao sistema de
transportes.
Gontijo ressalta que em relação ao
transporte rodoviário, apesar dos investimentos do governo estadual em programas
como Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios
(ProAcesso) criado com o objetivo de levar
asfalto à maioria dos municípios mineiros
e do Caminhos de Minas que visa integrar
as regiões do estado, Minas Gerais sofre
com a má conservação das estradas. Por
ter a maior malha rodoviária federal do país
o setor exige muito mais investimentos dos

administradores públicos. No entanto, isso
não acontece, comprometendo a economia
e com isso o desenvolvimento do Estado,
causando impacto no preço dos seguros,
no custo de manutenção de veículos, no
consumo de combustível e no preço final
dos produtos.
Para o economista, no entanto, o gargalo maior está no transporte ferroviário
que é usado com intensidade pelo setor
mínero-siderúrgico e começa a ser utilizado também para o transporte de grãos
sobre trilhos. “A grande transportadora
mineira é a companhia Vale que é uma
empresa que se interessa em transportar
substancialmente o minério de ferro para
os portos de exportação. Acontece que nós
temos hoje determinados projetos siderúrgicos que dependem da expansão da rede
ferroviária. Então este é o maior desafio do
próximo governo. Nós temos um sistema
ferroviário cheio de lacunas que se tornou
um gargalo estrutural na economia mineira.
Isso tem que ser resolvido de uma maneira
ou de outra sob pena de não termos mais
grande projetos siderúrgicos para Minas
Gerais”, ressalta.
O economista também critica a falta
de investimento no setor de energia e de
novas tecnologias. “A Cemig mudou o seu
foco para a aquisição de empresas sendo
que nós ainda temos um bom potencial
hidrelétrico a ser explorado. Além disso
possuímos uma série de empreendimentos
na área de expansão de tecnologias como
nanotecnologia, novos materiais, biotecnologia e fontes alternativas de energia que
precisam ser tocados o quanto antes. São
áreas que o próximo governo deve investir,
pois se nós não fizermos isso vamos perder
novamente o ciclo de expansão”, enfatizou.
Para o presidente do Crea-Minas
Gilson Queiroz, os profissionais do Sistema
Confea/Creas em Minas Gerais têm um
REVISTA Vértice
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Especial
deste ano, o Plano Metropolitano é coordenado pelo Cedeplar da UFMG e conta
com uma equipe técnica formada por 150
profissionais entre professores da UFMG,
PUC-Minas, UEMG, além de consultores
externos abrangendo 12 diferentes áreas
do conhecimento.
O Crea-Minas é um dos representantes
do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana, onde participa como integrante do
Colegiado Metropolitano da sociedade civil
formado por 20 entidades representativas
dos segmentos dos empresários, dos movimentos populares, sindicatos de trabalhadores, das instituições de ensino, pesquisa
e representação profissional e ONGs. Como
integrante do Colegiado, o Crea-Minas
apresentou em 2008, no Conselho Metropolitano e Assembleia Metropolitana, uma
proposta para o Plano Metropolitano. Essa
proposta, além de aprovada se transformou
no subsídio básico do termo de referência
para a contratação do Plano junto à UFMG.
Desde então, o processo participativo

Délcio Almeida

importante papel a desempenhar nestas
eleições. “Nós, da área tecnológica, precisamos lembrar que somamos mais de 140
mil profissionais no estado, ocupamos uma
posição importante e somos formadores de
opinião. Então precisamos refletir sobre as
políticas públicas e as políticas de investimento que nos interessam, fazer o debate
e disputar as eleições”, ressaltou (Leia entrevista completa nas páginas 11 e 12).
Plano Metropolitano
Outro grande desafio do próximo governo de Minas será a implementação do
Plano Metropolitano de Belo Horizonte que
terá dentre outros objetivos resgatar e reforçar o sistema ferroviário, acoplando-o
a formas alternativas de transporte que
interliguem os municípios; adotar estrutura
de redes que substituam o modelo centro/
periferia de organização da região metropolitana e investir na inclusão e capacitação digital.
Lançado em setembro de 2009 com
previsão para ser concluído em novembro

Plano beneficiará Região Metropolitana de Belo Horizonte
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do diálogo da universidade com o governo
e com a sociedade tem sido fundamental
e a participação popular vem crescendo a
cada ciclo de construção do Plano, sendo
que as reuniões mais recentes tiveram
a presença de mais de 400 pessoas representando a maioria dos municípios. O
Plano aborda também o desenvolvimento
sustentável composto pelo desenvolvimento econômico, social e ambiental e tem o
seu olhar especial para a organização do
território metropolitano visando esse desenvolvimento.
O Plano leva em conta quatro elementos que organizam a política pública baseados na urbanidade que é o acesso à cidade,
ao espaço público e ao direito à cidadania;
na acessibilidade ao emprego, à saúde,
educação e aos demais serviços essenciais
através de um sistema de transporte viável;
na sustentabilidade com desenvolvimento
econômico com incorporação social e responsabilidade ambiental e; na seguridade
envolvendo a segurança pública, segurança contra inundação e segurança para os
deficientes físicos.
Para o coordenador do Plano Metropolitano, o economista e professor da Faculdade de Economia da UFMG, Roberto
Monte-Mór, o grande esforço do Plano é
articular políticas e ações de forma integrada. “O Plano procura garantir à população o
acesso aos serviços como um todo através
de políticas de valorização da região metropolitana na busca de uma equidade maior”,
afirma.
Monte-Mór ressalta que o grande desafio agora é a implementação do Plano
utilizando os mecanismos de gestão definidos na Constituição Estadual. “O próximo
governo deve assumir o Plano como uma
política metropolitana, garantir sua aprovação na forma de lei e destinar recursos
para que ele seja viabilizado” finaliza.

Especial

Conselheiros apontam investimentos na área tecnológica
Com o intuito de contribuir para o
debate sobre os principais investimentos que deverão ser feitos pelo próximo
governo estadual na área tecnológica, a
VÉRTICE realizou, em julho, uma mesaredonda com conselheiros e assessores
do Crea-Minas que abordaram temas
considerados prioritários e que deveriam
ser motivo de maior atenção da parte dos
candidatos. Veja os principais trechos:
Política Habitacional
“A moradia deveria ser o principal
foco, mas a política habitacional não pode
ser tratada desvinculada de outras políticas sociais. Precisa ser um movimento
municipal em que o governo estadual
também tem que investir”. José Flávio
Gomes – assessor da presidência do
Crea-Minas - engenheiro eletricista - BH
Sustentabilidade
“O governo de Minas sempre teve
uma visão muito arrojada sobre a questão ambiental. O próximo governo deveria
investir mais no meio ambiente, já que
estamos em plena modificação do Código
Florestal. Neste momento nós deveríamos
discutir a produção agrícola e o desenvolvimento sustentável”. Vânia Barbosa
– Câmara de Agronomia – Juiz de Fora.
“Eu concordo com a Vânia porque
acho que no caso da moradia, apesar de
ser muitíssimo importante no resgate da
cidadania, o governo federal já está com
alguma coisa encaminhada. Então eu
acho que o foco deveria ser [na questão]
ambiental”. Carlos José Rosa – Câmara
de Engenharia Mecânica – Andradas
“Se nós quisermos preservar Minas
como um estado que tem água, que tem

montanha, tem riqueza ambiental, uma
natureza magnífica, nós temos que de
fato nos colocarmos contrários a grandes
projetos de exploração mineral como é o
da Serra da Gandarela e buscar um outro tipo de desenvolvimento”. Maria Elisa
Baptista – Câmara de Arquitetura – BH
“Eu gostaria de ver [no próximo governo] uma pesquisa estimulada sobre
a questão da energia, principalmente a
solar. Outra coisa que para mim é inadmissível são os lixões, é a não reciclagem
de lixo incluindo veículo sem condição de
uso. E que os municípios que têm essa
questão resolvida sejam tomados como
referência”. Jarbas Soares – Câmara de
Engenharia Química – Pedro Leopoldo
Participação do Crea-Minas
“O mais importante disso tudo é que
o Crea seja um dos participantes de todos os projetos envolvendo a área tecnológica que vão aparecer no próximo governo. Que o Crea desde já coloque o seu
interesse e sua disposição de participar
dessa construção dos projetos do próximo governo”. Antônio Lombardo – Câmara de Mecânica e Metalurgia – Itaúna
“Se o próximo governador quiser fazer um governo voltado para a sociedade
de maneira séria deveria ter uma interlocução mais estreita com o Sistema, já
que abrangemos praticamente todas as
áreas. Se ele quiser fazer uma mudança de maneira drástica, consciente e de
forma tranquila e sustentável, o Sistema
tem que ser usado e sem custo para o
Estado”. Evaristo Ferreira de Souza – Câmara de Engenharia Civil – Governador
Valadares

“Eu acho que todas as nossas entidades que compõem o Sistema deveriam participar de conselhos com voz
no governo do Estado. Esse deve ser o
compromisso a ser cobrado de todos
os candidatos ao governo do Estado. As
portas têm que estar abertas, se não ao
Conselho diretamente por ser uma autarquia, indiretamente através das nossas
entidades”. Krisdany Vinícius – Câmara
de Elétrica – BH
“O Crea-Minas deve reivindicar do
próximo governo uma maior participação
dos profissionais do Sistema nos órgãos
ligados à área tecnológica. O que temos
hoje são profissionais de outras áreas dirigindo órgãos do Estado que tem
sua atuação nas áreas da engenharia,
arquitetura e agronomia. O próximo governo deveria regularizar essa situação”.
Iocanan Pinheiro – Câmara de Civil – BH
Polo Siderúrgico
“O [próximo] governo poderia fazer
alguma coisa na agregação de valor e
tentar trazer para cá siderúrgicas. Nós
temos siderúrgicas no Pará, no Ceará, no
Rio de Janeiro e as siderúrgicas de Minas
só agora é que estão deslanchando com
o projeto de Jeceaba, expansão da Usiminas, Cosipa, Gerdau e Ouro Branco”.
Newton Reis – Câmara Geologia e Minas
Convênios
“O Estado é ineficiente em termos de
fiscalização. [O próximo governo] deveria
desburocratizar para facilitar convênios
com entidades para fazer prevalecer, por
exemplo, a lei de acessibilidade nos municípios e valorizar a engenharia” Luciano
Veludo – Câmara de Civil – Uberaba
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Entrevista

Presidente do Crea-Minas pela segunda gestão, o engenheiro
civil Gilson Queiroz, formou-se em 1980 e possui uma larga experiência profissional no setor público e privado. Iniciou sua carreira
profissional na Secretaria de Estado da Saúde como engenheiro de
projetos de saneamento e ocupou na mesma instituição as funções de supervisor de Obras, coordenador da Rede Física e diretor
de Saneamento. Elaborou nessa época mais de uma centena de
projetos de abastecimento de água e destinação de dejetos para
pequenas comunidades em diversos municípios do Estado de Minas Gerais. Supervisionou as obras de saneamento e construção
de unidades de saúde financiadas pelo Ministério da Saúde, Caixa
Econômica Federal e Banco Mundial. Em entrevista à VÉRTICE, Gilson aborda os desafios para o próximo governo de Minas Gerais na
área tecnológica e a importância da participação dos profissionais
no processo eleitoral.
VÉRTICE - Qual a importância das eleições de outubro para os
profissionais da área tecnológica de Minas Gerais?
Gilson – Se pensarmos que tivemos, após o chamado Milagre
Econômico Brasileiro na década de 1970, duas décadas perdidas
do ponto de vista de investimentos no país, e vemos hoje todo um
potencial a ser explorado em que os profissionais da área tecnológica estão sendo demandados de forma expressiva, percebemos
que houve uma grande mudança na política. Antes tínhamos uma
política que tratava de fórmulas econômicas para conter a inflação
sem levar em conta a questão da produção. Hoje está provado que
é possível obter desenvolvimento contendo a inflação e distribuindo
renda. Isso alavancou o país e o Brasil mudou muito em relação
ao que foi nas duas décadas de 1980 e 1990. Nós, da área tecnológica, precisamos lembrar que somamos 140 mil profissionais
no estado, ocupamos uma posição importante e somos formadores
de opinião. Então precisamos refletir sobre as políticas públicas e
as políticas de investimento que nos interessam, fazer o debate e
disputar as eleições. Precisamos nos integrar nesta disputa eleitoral
e colocar claramente quais são os nossos interesses. É preciso que
cada profissional deste estado se conscientize sobre as políticas
que estão sendo implementadas, o que precisa continuar e o que
precisa mudar. Nós temos condições de, ao levar esse debate para
as nossas atividades cotidianas, refletir e produzir propostas que vão
auxiliar em muito nestas eleições.
REVISTA Vértice
12
CREA-MINAS

Matheus Maciel

A importância da participação

“Precisamos nos integrar nesta
disputa eleitoral e colocar
claramente quais são os
nossos interesses”
VÉRTICE – Que tipo de parceria pode ser feita entre o CreaMinas e o futuro governo estadual?
Gilson – O nosso Sistema Profissional vem se colocando o tempo
todo à disposição dos governos com o objetivo de contribuir em
relação às questões da área tecnológica. No que depender do Sistema para potencializar, apresentar propostas que possam contribuir
para melhorar o desempenho dos nossos executivos na estrutura do
Estado de uma maneira geral isso será feito. Nós temos hoje a necessidade que os governos, o judiciário e o legislativo reconheçam a
importância do profissional e deem a ele condições para que possa
atuar em todos os pontos do estado. Precisamos ter uma política de
desenvolvimento regional integrada que ofereça condições mínimas
de trabalho em cada localidade para que todo profissional tenha
condições adequadas de saúde, educação, salário digno e acesso
a todos os insumos necessários ao seu desempenho. O próximo
governo vai ter um papel fundamental nisso, pois é importante que
se tenha uma visão desse novo tempo, com ação e vontade política
que leve esse desenvolvimento a todas as regiões de Minas.
VÉRTICE – Em relação aos desafios impostos para o próximo governo de Minas na área tecnológica, vamos começar pela ques-

Entrevista
tão do transporte. O que é preciso fazer?
Gilson – Minas tem um programa rodoviário já em andamento e
que precisa ser concluído pelo próximo governo que é o ProAcesso.
Temos também o programa Caminhos de Minas que busca interligar os municípios favorecendo o deslocamento por caminhos mais
curtos. Nesse programa será necessário atentar para a questão do
dimensionamento dos pavimentos, pois a medida que são ofertadas distâncias menores, veículos de carga passam a utilizar esses
atalhos. Os engenheiros do DER conhecem de perto essa realidade,
não podemos deixar que em pouco tempo essas rodovias sejam
destruídas. Precisamos tratar também da estadualização das rodovias federais. Minas tem a maior malha rodoviária federal e será
importante que o próximo governo faça uma discussão e busque
um alinhamento com o governo federal no sentido dessa estadualização. Isso garantiria uma manutenção mais efetiva do que alguém
lá em Brasília ficar tratando de trechos de rodovias no interior de
Minas. Em relação ao transporte ferroviário, nós temos um problema
legal que é a concessão feita com a extinção da Rede Ferroviária
Federal que fez com que hoje este transporte seja basicamente de
minério de ferro. Como nós precisamos das ferrovias para transportes de passageiros e outras cargas, o próximo governo precisa
tratar desta questão do ponto de vista do arcabouço jurídico para
que consigamos ter também este modal funcionando de forma plena. Temos ainda que quebrar o modelo de transporte na Região
Metropolitana de Belo Horizonte que faz com que todo deslocamento acabe desaguando no centro da Capital. Como o metrô só virá
depois da Copa do Mundo de 2014, temos como opção o BRT nos
grandes corredores de Belo Horizonte. Algumas obras viárias que
vão auxiliar na questão da mobilidade, principalmente na Copa do
Mundo, já estão sendo realizadas. Então o próximo governo vai ter
que continuar investindo e trabalhando nestas articulações viárias e
dando andamento a todos esses projetos.
VÉRTICE – E em relação ao saneamento e à habitação?
Gilson – O problema do saneamento é o déficit em relação ao esgoto sanitário que precisa ser coletado e tratado. Já em relação à política habitacional nós temos o desafio de avançar quanto ao modelo
de habitação a ser fornecida porque do ponto de vista da quantidade já avançamos. Não podemos mais fazer conjuntos habitacionais
destacados da malha urbana, na periferia da cidade formando um
gueto social de pessoas de baixa renda, atraindo marginalidade e
problemas sociais. Portanto, temos que repensar esse modelo inserindo pequenos conjuntos, dentro da malha urbana, onde a população tenha a prestação de serviços essenciais como educação,

saúde, transporte e principalmente próximo aos locais onde haja
oferta de emprego. Temos que pensar um novo modelo de habitação descentralizado, integrado na malha urbana para que possamos
ter a inclusão das pessoas de baixa renda.
VÉRTICE - Como o próximo governo deve tratar a questão da
energia no Estado?
Gilson – Minas Gerais é privilegiada por possuir muita água e uma
topografia que beneficia a construção das Pequenas Centrais Hidrelétricas, as PCHs que são de menor impacto e com uma produção
de energia que reforça bastante o nosso sistema hidrelétrico. Também foi lançado recentemente o Mapa Eólico de Minas Gerais e
existe uma política para a exploração da energia eólica no estado.
O próximo governo tem o desafio de otimizar as ações e ver formas
de facilitar os investimento das empresas nessa área de energia.
VÉRTICE - E a questão ambiental?
Gilson – A questão ambiental é uma necessidade e o desafio é fazer
uma fiscalização eficiente e adotar medidas mitigadoras para que
não tenhamos passivos de longo prazo. É preciso fazer um modelo
de licenciamento municipalizando atividades que possam ser resolvidas no próprio município. O estado tem que investir nessa preparação dos municípios, colocando recursos para auxiliar na formação
de comissões locais.
VÉRTICE – E a polêmica dos royalties da mineração?
Gilson - Nós temos uma situação muito diferenciada em relação
ao royalties de mineração e ao royalties do petróleo já que a Lei
Complementar 87/1996, conhecida como Lei Kandir, definiu que
os produtos da mineração não podiam sofrer incidência de ICMS.
Como Minas Gerais produz 49% dos minerais exportados pelo país,
o estado ficou prejudicado. Não podemos nos esquecer, entretanto, que a mineração é uma atividade importante que movimenta
a economia e traz todo tipo de atividade que está incorporada à
sua cadeia produtiva. Precisamos encontrar uma solução através
de ações políticas no Congresso Nacional. Daí a importância dos
nossos deputados federais que serão eleitos em 3 de outubro para
que façam uma intervenção forte no sentido de mudar a Lei Kandir
para que possamos obter algum resultado da exploração do minério para investir em políticas sociais. O lucro obtido pelas empresas
aumentou muito neste período e o valor dos royalties continuou do
mesmo tamanho. Portanto, essa é uma situação que o próximo
governo precisa tratar politicamente, articulando no Congresso Nacional para trazer os melhores resultados para Minas Gerais.
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Impactos e viabilidade ambiental
da ocupação da última grande
área verde de Belo Horizonte
A população crescente e os padrões de consumo elevado, demandam o crescimento
das cidades, sacrificando espaços essenciais para a qualidade de vida da população.
Belo Horizonte está prestes a ter sua última grande área verde urbanizada,
intrigando-nos sobre qual modelo de sustentabilidade a cidade está desenvolvendo.
Recente discussão ambiental em Belo
Horizonte, diz respeito a aprovação da
nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, na
qual a prefeitura municipal, em parceria
com a iniciativa privada, propõe a ocupação da última grande área verde de Belo
Horizonte, a região do Isidoro, vetor Norte
do município. ¹
Maior do que a área delimitada pela
avenida do Contorno, com aproximadamente 9 km², prevê receber 300 mil habitantes, com a construção de 72 mil unidades habitacionais, além de imóveis não
residenciais. Em contrapartida, há a previsão de aumento2 da área de preservação,
de 45% para 68%, em um total de 6 km².
As áreas verdes urbanas desempenham um importante papel na manutenção do equilíbrio climático ao produzir o
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sombreamento e o efeito de filtro, amenizando os efeitos negativos da radiação
solar. A ação benéfica que a vegetação
proporciona ao ambiente urbano, também
é evidenciada por meio de indicadores de
purificação do ar, pela fixação de poeira e
materiais residuais, depuração bacteriana
e de outros microrganismos, como também pela reciclagem de gases. Soma-se
ainda a retenções pluviais, além de estabilizarem as superfícies e redução da velocidade dos ventos.
Ressalvados o desenvolvimento habitacional, econômico e social, a urbanização não planejada e sob eficiente controle
ambiental, pode ser considerada a base
dos impactos ambientais urbanos, pois
além dos impactos das obras, cria condições para o desenvolvimento de outras

atividades geradoras de diversos danos ao
meio ambiente.
Belo Horizonte é o sexto município
mais populoso do Brasil com cerca de
2.500.000 habitantes, distribuídos em
uma área de.330 km², apresentando um
percentual de área verde da ordem de 22
m²/hab. A Organização Mundial de Saúde
(OMS) recomenda que as cidades tenham,
no mínimo ,12m² de área verde/hab. A urbanização da última grande área verde de
Belo Horizonte poderá reduzir o percentual
atual para cerca de 18 m² por habitante,
níveis estes já bastante próximo ao mínimo
recomendado pela OMS.
Sob outro aspecto, a geração de resíduos sólidos domiciliares em BH é da ordem de 1,26 Kg/hab x dia³. Considerando
a população prevista, estima-se a geração
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de cerca de 380 toneladas de lixo por dia.
Comparativamente, para disposição destes volumes, seria necessário a construção
de um aterro sanitário de dimensões superiores ao necessário para atender todo
o município de Uberaba, elevando ainda a
movimentação de caminhões coletores.
A construção civil, etapa do processo
de urbanização e ocupação, é considerada
uma das atividades que mais geram resíduos e alteram o meio ambiente, desde
extração de matérias-primas, até o final da
vida útil da edificação. Os valores internacionais para o volume do entulho da construção é da ordem de 12%, em volume, da
área construída, com índices oscilando entre 0,7 e 1,0 toneladas por habitante/ano.
A construção das 72.000 novas unidades
tem um potencial de geração de 240.000
toneladas de resíduos de construção por
ano. A maior usina de reciclagem de resíduo de construção em BH, situada na BR
040, tem capacidade de processar aproximadamente, 78.000 toneladas/ano de
resíduos, demonstrando ser insuficiente
para atender esta nova demanda.
A geração de efluentes sanitários é outro fator a se preocupar. Estima-se a geração de no mínimo 100 litros de efluentes
por pessoa por dia, segundo critérios da
ABNT. O acréscimo previsto na geração de
esgotos será de 30.000.000 litros por dia,
não havendo estação de tratamento ociosa
em BH capaz de tratar toda esta contribuição.
Com relação aos impactos viários,
há de se considerar o aumento da frota
de veículos de BH para uma mesma estrutura viária arterial. Segundo dados do
IBGE, em 2009, Belo Horizonte apresentava uma média de um veículo para cada
2,13 habitantes, estimativa elevada para o
já conturbado trânsito. Mantendo esta média, a urbanização do Isidoro pode prover

um incremento na frota da ordem de 140
mil veículos privados, com efeito direto na
redução da velocidade média de deslocamento e agravamento dos problemas decorrentes, tais como congestionamentos,
geração de ruídos, emissão de poluentes
atmosféricos, dentre outros.
Em tempos de discussão de mudanças
climáticas e aquecimento global, sobretudo em decorrência da emissão dos GEE
– Gases do Efeito Estufa – há de considerar a contribuição estimada mínima que a
urbanização da área gerará para agravamento deste efeito. Adotando convenções
da Fundação SOS Mata Atlântica 4, a previsão de urbanização e ocupação da região
do Isidoro, seguindo os padrões do modo
de vida da população belo-horizontina,
lançará, em média, 855 toneladas de CO2
equivalente por ano na atmosfera.
Para a neutralização desta quantidade de gases emitidos seria necessário o
plantio de aproximadamente 1.425.285
árvores. Segundo a Associação dos Engenheiros da Cetesb5, em um hectare podem
ser plantadas 1.667 mudas de árvores,
sendo que cada hectare (10.000 m2) pode
absorver 80 t de CO2 em um ano.
A ocupação do Isidoro, no modelo
previsto, demandaria a manutenção de
uma área verde da ordem de 8,55 km²,
tamanho equivalente ao da atual gleba.
Para viabilizar a ocupação seria necessário
preservar mais do que os 68% previstos
da gleba.
Ainda que, o desenvolvimento urbano
e econômico seja um dos instrumentos
para diminuir a disparidade social e habitacional do país, modelos que busquem a
diminuição do uso do transporte individual, a geração local de emprego e renda,
o equilíbrio entre áreas ocupáveis e áreas de preservação, o uso de tecnologias
construtivas com menor geração de resí-

duos, a educação ambiental, a redução de
desperdícios e a eficiência energética são
exemplos de ações que podem reverter a
matemática ambiental da ocupação do Isidoro a favor da sustentabilidade.
Nas cidades, há uma simbiose nas
relações urbanas, humanas e ambientais,
cujo o equilíbrio deve ser o resultado, baseado nos preceitos da sustentabilidade
no qual haja harmonia entre a viabilidade
econômica, a justiça social e a preservação ambiental.

Notas
1 - http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/03/30/noticia_minas,i=153574/URBANIZACA
O+DA+REGIAO+DO+ISIDORO+PODE+BENEFICIAR+BAIRRO
S+VIZINHOS.shtml
2 - http://bairrosdebelohorizonte.webnode.com.br/
regi%C3%A3o%20do%20izidoro-/
3 - http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/
noticias/27032002pnsb.shtm
4 - http://www.florestasdofuturo.org.br/paginas/home.
php?pg=calculadora/index
5 - 10º Encontro Técnico da ASEC . Associação dos
Engenheiros da CETESB .A CETESB/SMA e a Gestão do Meio
Ambiente –Abril 2009, São Paulo, SP

João Ricardo Magalhães Gonçalves
Arquiteto
Especialista: Gestão e Planejamento Ambiental
e Urbano, Construção e MBA em Negócios
Email: joaoricardo@eccoxambiental.com.br
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Nos trilhos de Minas
Bruno Caballero

Resgate dos trens de passageiros pode fomentar turismo e amenizar
o problema da mobilidade urbana

Em 2003, o governo federal lançou o
Plano de Revitalização de Ferrovias, composto de quatro programas, entre os quais
o de Resgate do Transporte Ferroviário de
Passageiros, que prevê, além dos trens de
alta velocidade, duas linhas de ação: trens
regulares e trens turísticos. O requisito para
a implantação é o de comprovação de viabilidade técnica e econômica, dentro das
perspectivas de concessão direta, parceria
público-privada (PPP) ou consórcio público,
a serem apontadas pelos estudos. A preocupação com a recuperação e aproveitamento da malha férrea encontrou eco em
Minas, que instituiu em dezembro de 2004,
o programa Trens de Minas, criando um
grupo especial de trabalho com objetivo de
articular e incentivar ações regionais.
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A volta aos trilhos, entretanto, tem se
mostrado lenta. Embora o Ministério dos
Transportes avalie que as dificuldades de
desenvolvimento sejam “aquelas inerentes
à confecção dos estudos requeridos e à
formatação do arranjo econômico para sua
viabilização e sustentabilidade”, o consultor
ferroviário José Antônio Coutinho, que foi
gestor do Trens de Minas de 2004 a 2007
afirma que um dos maiores obstáculos
está na questão legal. “Não há definições
claras sobre a liberação das linhas para o
transporte de passageiros, dentre outros
aspectos, nos contratos de concessão feitos na época da desestatização da Rede
Ferroviária Federal (RFFSA,1996/98)”,
explica. Com a revisão dos contratos em
andamento, ele acredita ser possível resol-

ver o impasse. “As operadoras terão alguns
interesses contemplados pela ANTT e o
transporte de passageiros também deve
ganhar atenção”, acredita.
Seis anos após a criação do Plano de
Revitalização, os trens de passageiros deram mostras de sair do papel com a edição
da Portaria 260 do Ministério dos Transportes, que autorizou o repasse de recursos da
ordem de R$ 800 mil para a realização de
estudos de viabilidade técnica, econômica
e social do transporte ferroviário de passageiros nos trechos de Londrina a Maringá
(Paraná) e Bento Gonçalves a Caxias do Sul
(Rio Grande do Sul). Segundo o Ministério,
estão previstos estudos de viabilidade de
outros 12 trechos, dentre eles Belo Horizonte - Ouro Preto/Conselheiro Lafaiete e

Cidade
Bocaiúva / Montes Claros / Janaúba, com
custo total estimado em R$ 7 milhões, a
serem realizados conforme as disponibilidades e prioridades anuais.
Turismo nos trilhos
Em Minas, os principais resultados
são relativos aos trens turísticos. Segundo
dados do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico (Iepha), em 154 municípios mineiros já foi realizado inventário do
patrimônio ferroviário, como em Araguari e
Ribeirão Vermelho. Para avançar, é necessário definir como será feita a recuperação.
Esse trabalho ganhou, em julho, dois aliados: o Projeto de Lei 3.056/09 a Cartilha de
Orientação para Proposição de Projetos de
Trens Turísticos e Culturais.
O Projeto de Lei, que aguarda sanção,
estabelece normas para a preservação e a
promoção do patrimônio cultural associado
ao transporte ferroviário no estado. Já a
cartilha publicada pelo Grupo de Trabalho
(GT) de Turismo Ferroviário, que envolve os
ministérios do Turismo e dos Transportes, o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (IPHAN), a ANTT, o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), a Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) e a Inventariança da RFFSA, tem por
objetivo orientar eventuais interessados,
além de dar agilidade, definir critérios e
simplificar o trâmite das propostas relativas
aos trens turísticos. Hoje, segundo dados
da ANTT, há no Brasil 20 trens turísticos
que operam em oito estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Outros quatro pedidos
estão em análise na Agência.
Na avaliação do presidente do Movimento Nacional Amigos do Trem, Paulo
Henrique Nascimento, o momento é muito
positivo e lembra que desde a década de
1950 não se falava tanto em ferrovias. Para
Paulo Henrique, a volta aos trilhos é muito
importante. “Não apenas para o turismo,
mas pelas oportunidades de desenvolvimento social e econômico microrregionais,
com valorização do artesanato, geração de
emprego e renda, além da questão ambiental e da preservação do patrimônio
ferroviário”, enumera.

Norteados por essas questões e pelo
amor aos trens a Oscip se engajou no projeto Expresso Pai da Aviação, que percorrerá
69 km entre Juiz de Fora e Santos Dumont.
Elaborado em 2006 em parceria com o Ministério dos Transportes, com o Dnit e com
as universidades federais de Juiz de Fora
(UFJF) e Viçosa (UFV), deve começar a operar em 2011. Em agosto, eles receberam a
concordância da MRS Logística para utilizar
o trecho, que é concessão da operadora.
“Esse projeto tem sido considerado piloto
porque será um trem turístico e um trem
escola”, explica Paulo Henrique. O expresso
servirá de laboratório para os estudantes do
recém-inaugurado Centro de Excelência em
Transporte Ferroviário do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFET), no campus
avançado de Santos Dumont, que vai oferecer cursos de suporte à implementação
do transporte ferroviário nas áreas de operação e manutenção, automação ferroviária,
conservação e restauração dos bens ferroviários e Turismo Ferroviário.

Mobilidade sustentável
O aumento da densidade urbana sem
o devido planejamento e da frota de veículos particulares são apontados como
causas centrais dos problemas relativos
à mobilidade urbana. Para discutir o
transporte urbano, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou, nos dias
25 e 26 de agosto, a primeira etapa do
Ciclo de Debates Desafios da Mobilidade
Urbana com ênfase na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Até o final do ano
haverá outro ciclo, dessa vez com foco na
região do Vale do Aço.
O tema também recebeu atenção do
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, que prevê aumento das desigualdades, crescente perda de mobilidade e manutenção da excessiva centralidade na capital. Para reverter a situação
é necessária a elaboração de políticas
públicas com a valorização do transporte
ferroviário e das áreas verdes da RMBH
e também a criação de novos polos de
desenvolvimento metropolitano.
Na análise do arquiteto urbanista e
assessor da presidência do Crea-Minas,
José Abílio Belo Pereira, o desafio da
mobilidade sustentável é complexo, porque precisa articular transporte, trânsito,
meio ambiente, questão social e espaço
físico e a situação na RMBH, segundo

ele, requer atenção especial. “O problema é que modal pensa em si, desarticulado do todo, de forma que as discussões
ficam descoladas da vida, da dinâmica
da cidade e para estruturar as cidades
em rede, com vários polos, é necessária
a articulação de corredores rodoviários
e ferroviários e a construção de novas
vias”, argumenta.
A estratégia número um, segundo
José Abílio, seria aproveitar as linhas de
trens já existentes. “Pelo menos 20, dos
34 municípios da RMBH têm ferrovias e
com isso 80% da população metropolitana poderia ser beneficiada com essa
ação”, ressalta.
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Produção

Obrigatoriedade do CFO abre mercado
para engenheiros agrônomos e florestais
A tendência é que esse espaço se amplie ainda mais
da Agricultura publicou em dezembro de
1999 a Instrução Normativa 246, que estipula regras para a Certificação Fitossanitária de Origem (CFO) conferindo ao produto,
ainda na plantação, o certificado de que ele
está livre de pragas.
Para atender à demanda dessa medida, engenheiros agrônomos e florestais
passaram a ser treinados para emitir esse
certificado nas lavouras. Em Minas Gerais,
desde a publicação da Instrução Normativa,
o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
promove cursos para esses profissionais,
que ganharam uma nova fatia no mercado
que só tende a melhorar com o crescente
desenvolvimento agropecuário. Segundo o
fiscal agropecuário do IMA, Airton Riguei-

Matheus Maciel

Os consumidores de produtos colhidos
nas lavouras de Minas Gerais vêm se satisfazendo cada vez mais com a qualidade
das mercadorias. Tanto o mercado nacional quanto o exigente internacional estão
confiando no trabalho realizado pelos mineiros. Quando o consumidor tem em sua
mesa frutas que estão em excelentes condições para o consumo, nem imaginam o
processo pelo qual elas foram submetidas
para que somente as melhores chegassem
até seus lares. Antes, esses produtos chegavam aos postos de fronteiras estaduais
e internacionais para exportação apresentando uma população acima do tolerado de
pragas – e não tinham condições de sair.
Para resolver esse problema, o Ministério

Nas prateleiras, consumidores mineiros têm encontrado produtos de melhor qualidade
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ra Bezerra, desde 1999, quando surgiu a
primeira exigência do Ministério da Agricultura para certificação fitossanitária de
origem, o Instituto já ministrou 68 cursos,
sempre em parceria com o Crea-Minas,
para que os profissionais pudessem emitir
o CFO. “Até o momento Minas Gerais possui 804 engenheiros atuando na emissão
do CFO, mas esse número ainda está longe
do ideal e a tendência é a ampliação desse
mercado”, afirmou.
Sem o CFO, o produtor rural não consegue entrar no mercado. Mesmo que ele
tenha em sua propriedade especialistas na
área, é necessária a certificação por parte
do profissional habilitado para que a mercadoria consiga a Permissão de Trânsito

Produção
Vegetal (PVT), que permite seu deslocamento até a Unidade de Consolidação e,
consequentemente, até o comércio.
Em Minas, no segundo semestre do
ano passado, foram emitidos, segundo o
IMA, 8.481 CFOs, principalmente para a
cultura de bananas, que tem como destino principal o Rio de Janeiro. No primeiro
semestre de 2010 esse número passou
para 9.639. “Hoje o profissional habilitado
a emitir CFO tem um mercado maior, pois
foram gerados muitos empregos. Na Ceasa, por exemplo, na região Metropolitana
de Belo Horizonte, temos muitos profissionais trabalhando depois da obrigatoriedade
da certificação. Com isso, a qualidade dos
produtos, não só fitossanitária, mas em geral, vem melhorando”, acrescentou Airton.
Mercado Internacional
O Certificado Fitossanitário de Origem

é o primeiro passo para que os produtos de
Minas Gerais e do Brasil alcancem maior
penetração no exigente mercado internacional. Como o CFO é emitido ainda na
lavoura, o produto livre de pragas chega
às Unidades de Consolidação, onde recebe o Certificado Fitossanitário de Origem
Consolidado (CFOC) por outro profissional
habilitado, e só então é encaminhado para
as barreiras de exportação como portos e
aeroportos. Nesses lugares, é atestada sua
qualidade através da Certificação Fitossanitária (CF) do Ministério da Agricultura.
Para Fernando Costa, fiscal federal
agropecuário do serviço de sanidade vegetal do Ministério da Agricultura em Minas
Gerais, CFO, PVT, CFOC e CF formam um
verdadeiro sistema de controle às pragas.
“Esse sistema garante a origem e a identidade de plantas, parte de vegetais ou pro-

dutos de origem vegetal. O CF é a última
certificação e é emitida pelo Ministério da
Agricultura. Em Minas Gerais, importadores
exigem nosso acompanhamento no local
de produção e emitimos certificados ali
mesmo, como em Uberlândia, Paracatu e
Unaí, e o carregamento do produto já sai
lacrado para países como a Argentina”, esclareceu.
A exportação dos produtos ainda é facilitada pelo Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS), como ressalta
Costa. “O acordo SPS estabeleceu algumas
políticas fitossanitárias, como áreas livres
de pragas e sistema de mitigação de risco
de pragas, que são políticas embasadas no
nível de risco e que, quando comprovadas
por meio da certificação fitossanitária, possibilita ao produtor brasileiro acesso a mercados internacionais”, finalizou.
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Ambiente

Preservar ou ocupar,
esta é a questão?
Novo Código Florestal desagrada produtores rurais e ambientalistas
torno de dois institutos: a Reserva Legal
(RL) e as Áreas de Preservação Permanente (APP). Mas, há controvérsias também
sobre a anistia a produtores rurais que realizaram desmatamentos ilegais até 22 de
julho de 2008, data de promulgação da Lei
de Crimes Ambientais e até mesmo sobre o
processo de elaboração do projeto de modificação do Código Florestal.
Para o diretor de Políticas Públicas
da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário
Mantovani, as modificações propostas são
“um desastre, um golpe contra a socieda-

Debi Sarmento

“Dedicado aos agricultores brasileiros”,
o parecer do deputado federal Aldo Rebelo
(PCdoB/SP) ao Projeto de Lei 1.876/1999,
que altera o Código Florestal foi aprovado
pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados em 6 de julho de 2010. Polêmico,
dividiu a opinião pública e recebeu críticas
diversas. Os produtores rurais o acusam
de ter cedido aos ambientalistas, que, por
sua vez, argumentam que o relatório pode
promover um desmonte do sistema de proteção ambiental do Brasil.
Os debates giram, essencialmente, em

Faixa mínima de proteção para cursos d’água deverá ser de 15m
REVISTA Vértice
20
CREA-MINAS

de”. Isso porque, segundo ele, já existia na
Câmara um processo avançado de discussão que foi interrompido. “Eles [bancada
ruralista] conseguiram com essa proposta
recuperar várias questões questões que
haviam perdido com a Lei de Crimes Ambientais, Biodiversidade, entre outras; que
a sociedade havia conseguido avançar
através de grandes enfrentamentos com as
oligarquias”, observa.
Mantovani cita como principais retrocessos a “anistia ampla, geral e irrestrita”
para quem realizou desmatamentos ilegais

Ambiente
e as novas regras para as matas ciliares.
Também critica o argumento de alteração
do Código pela necessidade de regularização fundiária. Segundo o diretor de
Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica,
faltam recursos e políticas públicas para o
setor agrícola e “a questão ambiental está
entrando de laranja; temos que agregar outros valores, não criar um inimigo externo
com a conversa de ‘lavouras aqui, florestas
lá’”, enfatizou.
Fora de foco
Para muitos produtores, entretanto, a
posição dos ambientalistas é insustentável.
É o caso do engenheiro agrônomo e produtor José Messias Miranda, coordenador
da Câmara Especializada de Agronomia do
Crea-Minas. “Eles querem que o Brasil seja
só mato, não querem nem saber das necessidades dos pequenos produtores”, reclama. Segundo ele, a discussão está mal
colocada. "Nós fazemos parte da solução,
não do problema. Não somos os culpados
do aquecimento global”, afirma. Para ele,
as modificações propostas trazem mais
estabilidade e podem ajudar a fixar as pessoas no campo, evitando a migração para
os centros urbanos.
José Messias acredita que o Código
Florestal em vigor, aplicado na íntegra, “é
ecologicamente correto, mas em termos
de produção ou áreas produtivas deixa a
desejar”. Ele argumenta que a cobrança
de que pequenos produtores mantenham
Áreas de Preservação Permanente (APPs)
e Reserva Legal (RL), por exemplo, pode
tornar uma terra inviável. “Nascentes e cursos d’água são sagrados. Se um produtor
não se preocupa em conservá-los, dá um
tiro no pé. Mas, em Minas, temos muitas
propriedades pequenas em que há duas
ou três nascentes e, somando as áreas de
preservação permanente e a reserva legal,
sobra muito pouco para produção,” lembra.

Para o engenheiro florestal João Paulo Sarmento, ex-presidente da Sociedade
Mineira de Engenheiros Florestais (Smef),
o foco dado ao tema é um retrocesso. "Devíamos aproveitar o momento para discutir
questões mais amplas, inclusive o modo de
produção”, afirma. Cita como exemplo a
bacia do Rio Doce. “A área que antes tinha
capacidade para duas cabeças de gado por
hectare hoje abriga meia”, frisa.
Para ele, o argumento da necessidade
de expansão da fronteira agrícola carece de
embasamento. “Se a supressão de vegetação trouxesse desenvolvimento, algumas
regiões do país que têm pouquíssima vegetação nativa estariam bem avançadas,
o que não ocorre”, pondera. A falta dessa
discussão mais ampla, segundo o engenheiro florestal, pode levar a situações em
que se tem uma excelente mata ciliar em
uma bacia, mas águas de baixa qualidade
em função do não tratamento dos esgotos
gerados pelas cidades ao longo do curso
d’água.
João Paulo Sarmento acredita que
as discussões deveriam estar centradas
na questão de como ocupar o campo de
forma sustentável, conciliando produção
e preservação ambiental. Para ele, não
basta instituir uma legislação de comandocontrole, de proibição e punição; é preciso
dar novo enfoque aos serviços ambientais
e estabelecer instrumentos para beneficiar
os produtores que se preocupam com a
questão ambiental. “É preciso que os embates jurídicos cedam espaço para a técnica”, analisa. Nesse ponto, José Messias faz
coro com o engenheiro florestal. “Hoje se
trabalha com mais multas e menos técnica
e o que precisamos é de programas de capacitação técnica para conciliar produção
e preservação; precisamos criar benefícios
para os produtores que utilizam técnicas
conservacionistas”, completa.

Principais
alterações
MORATÓRIA
Não será permitido o desmatamento de florestas nativas, pelo período de
cinco anos, ficando assegurada a manutenção das atividades agropecuárias
consolidadas em áreas desmatadas até
22 de julho de 2008.
REGULARICAÇÃO AMBIENTAL
União, Estados e Municípios deverão elaborar, no prazo de cinco anos,
os seus Programas de Regularização
Ambiental (PRA´s). Trata-se de um mecanismo que permitirá, por meio de estudos técnicos, a indicação das condições para a consolidação de áreas, bem
como as que deverão ser recuperadas.
Até sua implementação, fica assegurada a manutenção das atividades agropecuárias e florestais consolidadas.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP)
Criou-se mais uma faixa, para cursos d’água de menos de 5m de largura,
cuja faixa mínima de proteção deverá
ser de 15m. Atualmente, são 30m. Ficam dispensados da faixa de proteção,
que hoje varia de 30 a 100 metros, as
acumulações de água - açudes, lagoas e represas - com área inferior a um
hectare.
RESERVA LEGAL
Foram mantidos os percentuais
de Reserva Legal da atual legislação.
Poderá ser feito o cômputo da APP na
Reserva Legal, desde que não ocorram
novos desmatamentos, que a APP esteja conservada ou em regeneração
e o proprietário tenha feito o cadastro
ambiental.
Fonte: Agência da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) - adaptado
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Entidades

Entidades investem em
valorização profissional
ros Agrônomos (Smea), Sociedade Mineira
dos Engenheiros (SME) ministram diversos

cursos visando a educação continuada dos
profissionais.

Matheus Maciel

Criadas para defender os interesses da
categoria que representam, as entidades
de classe ligadas ao Crea-Minas contribuem para a valorização dos profissionais
e para o desenvolvimento da região onde
estão inseridas. Apoiadas pelo Conselho
- através de repasses referentes ao recolhimento de A.R.T.s, além de recursos via
Ato-4 - essas entidades também promovem cursos e seminários para os profissionais, multiplicando saberes e atendendo
a demandas específicas e crescentes em
função do dinamismo que a área tecnológica exige.
No interior destacam-se várias entidades na promoção de cursos, como a Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos
e Agrônomos do Norte de Minas (Area-NM)
que tem programado um Curso de Acústica; a Associação Varginhense de Engenheiros e Arquitetos (Avea) com o curso A
engenharia suas consequências jurídicas, a
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos da região de Alfenas (Asseara)
que promove Curso Básico de Elaboração
de Projeto contra Incêndio, e a Associação
dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos,
Geólogos e Geógrafos de Itabira (Asseag),
com o curso de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Também em Belo Horizonte muitas
entidades como a Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais
(Abemec-MG), Associação Brasileira de
Engenheiros Civis (Abenc), Associação Mineira de Engenharia de Segurança (Ames),
Sindicato dos Geólogos de Minas Gerais
(Singeo), Sociedade Mineira de Engenhei-

Cursos de aperfeiçoamento qualificam trabalhadores

IMEC se destaca na promoção de cursos
Um exemplo de entidade que mantém
sua estrutura a partir de receita gerada
por cursos é o Instituto Mineiro de Engenharia Civil (Imec). O Instituto tem como
premissa unir a classe e melhorar tecnicamente a construção civil, promovendo
estudos e eventos que proporcionam mais
segurança, economia e tecnologia. Para o
presidente do Imec, Marcelo Fernandes
da Costa, o trabalho da entidade é em prol
da classe e da sustentabilidade da cidade
e do estado. “Estamos sempre envolvidos
nessas questões sociais”, afirma.
Fundado em 1990, o Imec tem sua
trajetória marcada pelo apoio e incentivo
aos profissionais oferecendo cursos, estágios e colocação para estudantes e profissionais mineiros, na capital e no interior.
Há sete anos vem promovendo diversos

cursos, que nesse período já atingiram
cerca de 30 mil profissionais. Este ano, foram ampliados cursos na área ambiental
visando reforçar a atuação da engenharia
em defesa da sustentabilidade. Também
realizou cursos de gestão de obras com
MSProject, Leitura e interpretação de desenho técnico, Autocad 2010, Legislação
aplicada ao urbanismo em Belo Horizonte,
Estabilidade de encostas, dentre outros.
Marcelo Fernandes explica que o
Crea tem sido fundamental para a realização desses cursos, cedendo o espaço.
“Isso dá uma força muito grande, pois
é difícil para as entidades colherem recursos para montarem essa estrutura.
Entidades fortes tornam o Conselho mais
forte, já que os cursos acabam por aproximar os profissionais do Crea ”, ressalta.
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7º CNP discute estratégias para o Sistema
Organizada e coesa, delegação de Minas tem bons resultados na 1ª etapa do 7º CNP
ção imediata do normativo, a outra pleiteia
a revisão e a suspensão do mesmo documento. Ambas seguem para a segunda
etapa, já que foram aprovadas em alguns
grupos e rejeitadas em outros.
Os estudantes presentes, mesmo não
tendo direito a voto, participaram ativamente
das discussões e tiveram papel decisivo na
aprovação já na primeira etapa, da proposta que trata da atuação e implantação dos
Creas-Juniores. Na opinião da estudante de
engenharia civil e coordenadora financeira
estadual do Crea-Minas Júnior, Sabrina das
Graças Oliveira, o Sistema é resistente aos
avanços. “Eu acho que a participação dos
estudantes deveria ser mais incentivada, e
com a aprovação dessa proposta essa participação fica fortalecida”, ressalta.
Para o geógrafo Fernando Abdalla,
delegado pela regional Triângulo, que participa do seu primeiro CNP, o Congresso
Nacional de Profissionais reflete um grande
esforço do Sistema de reunir os profissio-

Adriana von Krüger

Empenhados em defender as deliberações do 7º Congresso Estadual de Profissionais de Minas Gerais (7º CEP-MG), os 30
delegados de Minas Gerais distribuídos nos
seis grupos de trabalho da primeira etapa
do 7º Congresso Nacional de Profissionais
(7º CNP): conseguiram encaminhar de maneira favorável várias propostas definidas
como prioritárias durante o 7º CEP-MG.
Além das propostas de Minas, a delegação
discutiu as de outros estados, e definiu posições: aprovando 12 propostas, rejeitando
quatro, e levando outras 24 para a segunda
etapa que acontece em Brasília de 17 a 19
de novembro. Das 22 do Grupo Especial,
Minas conseguiu resgatar para a segunda
etapa as três originárias do estado, além de
uma relacionada como sistematizada, mas
que não constava do Caderno de Propostas.
Duas das propostas mais polêmicas
desse 7º CNP tratam da Resolução no
1.010 que versa sobre atribuições profissionais. Enquanto uma sugere a implanta-

Profissionais reunidos em Cuiabá durante o 7º CNP discutem propostas para o Sistema
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nais possibilitando desta forma o embate
de ideias. Ele ressalta que “os profissionais
do Sistema almejam pela efetivação das
propostas aprovadas”. A engenheira civil
Maria Angélica Arantes de Aguiar Abreu,
coordenadora funcional e delegada pela
regional Sudeste, tem esperança de que
as propostas sejam implantadas. “Não é
possível que o que foi tirado de um evento
desse porte fique só no papel”.
O engenheiro civil Evaristo Ferreira de
Souza, delegado e conselheiro do CreaMinas pela Associação dos Profissionais de
Engenharia e Arquitetura e Agronomia de
Governador Valadares (Aspea), que participa do seu quarto CNP, destaca que “hoje,
como o mercado para as nossas profissões
está aquecido, as propostas desse CNP estão mais focadas na melhoria do Sistema.
Antes se discutia muito salário e emprego”.
Ele acredita que as propostas que trouxerem qualquer avanço devem ser aprovadas, porque elas vão sendo aperfeiçoadas

SOEAA/CNP
no processo.
De acordo com o presidente do CreaMinas, engenheiro civil Gilson Queiroz, é
importante destacar a participação e a
mobilização que se iniciou nas inspetorias,
regionais e no Congresso Estadual de Profissionais que reuniu cerca de 3 mil profissionais em Minas Gerais e culminou nas
discussões das propostas aprovadas na
primeira etapa do CNP. “Agora vamos para
a segunda etapa em Brasília quando serão
discutidas as propostas que não foram
consenso em Cuiabá. As propostas serão
sistematizadas e analisadas no plenário do
Crea-Minas em conjunto com delegados.
É fundamental que todos estejam atentos
às propostas aprovadas para que possam
emitir sua opinião e convencer os delegados de Minas Gerais a defender a opinião
aqui formada”, afirmou.

487 delegados reunem-se em Cuiabá
Promovido a cada três anos, o CNP
tem como objetivo discutir e propor diretrizes para o Sistema Confea/Creas e Mútua. Com o tema: Construindo uma Agenda Estratégica para o Sistema Profissional
– desafios, oportunidades e visão de futuro, o 7º CNP foi realizado em Cuiabá/MT
entre os dias 25 e 28 de agosto.
Durantes esse período, 487 delegados discutiram e votaram 55 propostas
sistematizadas e divididas em cinco eixos
temáticos além de 22 do grupo especial.
As propostas foram sistematizadas
a partir das 557 enviadas pelos estados,
como fruto da realização dos CEPs. De
Minas, foram 26 propostas aprovadas no
7º CEP-MG, realizado no final de maio, na
sede do Crea-Minas, em Belo Horizonte.

No processo de sistematização, as
propostas foram agrupadas e organizadas
com o objetivo de facilitar as discussões
em torno dos eixos: formação profissional; exercício profissional; organização do
Sistema; integração profissional e social
e; inserção internacional.
De acordo com o Regimento Interno
do 7º CNP, as 21 propostas aprovadas
nos seis grupos, já estão aceitas definitivamente, as rejeitadas em todos os
grupos ficam de fora, enquanto aquelas
que receberam aprovação em alguns
grupos e foram rejeitadas em outros, as
especiais resgatadas bem como as oito
aprovadas em todos os grupos, mas que
receberam emendas seguem para a segunda etapa.
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SOEAA/CNP

67ª Soeaa aprova Carta de Cuiabá
A 67ª Semana Oficial da Engenharia, da
Arquitetura e da Agronomia (Soeaa) reuniu
profissionais e estudantes da área tecnológica entre os dias 22 e 25 de agosto no
Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá/MT.

A programação incluiu seis painéis, oito
palestras, além de reuniões de entidades
nacionais e fóruns de jovens e de mulheres. Paralelamente à 67ª Soeaa, aconteceu
a ExpoSoeaa com 19 estandes dos Creas

de todo país, entidades, Mútua, e outros.
Ao final do evento foi publicada a Carta
de Cuiabá que mostra o comprometimento
dos profissionais do Sistema Confea/Creas
com um projeto de nação:

Carta de Cuiabá
As duas mil e seiscentas lideranças profissionais da área tecnológica, representando os 26 estados e o Distrito Federal, reunidas
em Cuiabá, centro geodésico da América do Sul e capital do Estado de Mato Grosso, participantes da 67ª Semana Oficial da Engenharia,
da Arquitetura e da Agronomia – SOEAA, neste momento particularmente importante para o País por conta das eleições que renovarão
a Presidência da República, o Congresso, os governos e os legislativos estaduais, conscientes da necessidade de o Brasil implantar
um programa coerente de educação, tecnologia e inovação; de recuperar e fortalecer as estruturas de planejamento governamental e
empresarial; de preparar o Estado, a sociedade e a infraestrutura do País para as demandas decorrentes do crescimento duradouro que
se anuncia; e da necessidade de incorporar de maneira definitiva a dimensão da sustentabilidade do planeta na formulação das políticas
públicas, se comprometem a empreender todos os esforços para:
1. Combater as desigualdades sociais com a ampliação da capacidade de consumo dos segmentos menos favorecidos da sociedade e descentralização dos investimentos, orientando-os para as regiões historicamente menos contempladas com recursos públicos;
2. Fortalecer os vínculos com a realidade social da população brasileira fornecendo serviços de qualidade, em especial para os
segmentos sociais de menor renda e condições de acesso, encontrando técnicas sustentáveis e universais, que contemplem os compromissos firmados pelo País na COP-15;
3. Fazer avançar a reforma do Estado modernizando-o e qualificando os serviços que lhe cabe prestar, para exercer seu papel indutor no desenvolvimento, sob amplo controle democrático da sociedade, com o reconhecimento das profissões de engenharia, arquitetura
e agronomia, como carreiras de Estado;
4. Integrar o continente sul-americano com as redes de transporte, as infovias e as malhas de transmissão de energia, em interação
com as redes sociais e culturais disseminadas pelo território nacional, num processo de construção coletiva do seu futuro;
5. Formar novas gerações de profissionais da área tecnológica referenciadas em um modelo de desenvolvimento integrado, para
reduzir as históricas assimetrias internas e com os países vizinhos, sintonizando os currículos das escolas da área tecnológica com o
projeto de desenvolvimento;
6. Assegurar que a perspectiva de crescimento diferenciado do Brasil não implique redução de sua soberania sobre o mercado de
trabalho nacional, que deve condicionar as relações profissionais bilaterais, tendo, sempre, a reciprocidade como princípio;
7. Propor e monitorar a adoção de medidas urgentes pelo Estado, organizações profissionais, empresariais e sociais, para combater
a corrupção que contamina a economia, as gestões pública e privada, o desenvolvimento sustentável e a democracia, com aperfeiçoamento da legislação e dos processos administrativos.
Finalmente, manifestam sua insatisfação pela ausência dos candidatos e candidatas à Presidência da República nesta SOEAA,
especialmente no momento em que se debatem as necessidades infraestruturais e logísticas do País para cumprir com eficiência e
dignidade os compromissos internacionais firmados para a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas, bem como o legado que
deve permanecer em favor da sociedade após sua realização; e reafirmam a necessidade premente da efetivação, por todas as organizações que compõem o Sistema Confea/Crea e Mútua, de uma ação articulada que vise ao reconhecimento da importância que têm as
profissões registradas, no desenvolvimento da Nação e na vida de todos os brasileiros.
Cuiabá, 25 de agosto de 2010
REVISTA Vértice
26
CREA-MINAS

Ação Parlamentar

Contra a discriminação das profissões
Conselhos de profissionais reagem contra medidas que restringem somente aos bacharéis
em direito acesso à carreira de oficiais da Polícia Militar
Engenharia da UFMG, o IEB, o Senge-MG,
o Sindicato dos Administradores de Minas
Gerais e a Abee-MG.
Como resultado das discussões foram
elaborados requerimentos e encaminhados
ao presidente da Assembleia Legislativa,
deputado estadual Alberto Pinto Coelho;
ao secretário de Estado de Defesa Social,
Moacyr Lobato de Campos Filho; ao
Comandante da Polícia Militar de Minas
Gerais, Coronel Renato Vieira de Souza e
ao Governador do Estado de Minas Gerais,
Antônio Augusto Anastasia, manifestando
a discordância com os termos da PEC nº
59/2010 e emenda à LC nº 5.301/1969
– PLC nº 61/2010 e solicitando audiências
públicas para o amplo debate do assunto
com a sociedade.
Com exceção do comando da PMMG
que enviou o Tenente-Coronel Carvalhais
para participar de um debate na sede do
Crea-Minas, os demais requerimentos não
tiveram respostas.

Como última tentativa para evitar a
aprovação do projeto, o Crea-Minas, o CRAMG e o SAEMG, em audiência com o secretário de Governo de Minas Gerais, Carlos
Alberto Pavan Alvim, no dia 6 de agosto,
foram informados de que o Governador iria
sancionar a lei tendo em vista sua aprovação quase unânime pela Assembleia, abrindo, contudo, uma possibilidade para discussões de possíveis emendas à lei no futuro.
Diante destes fatos e pelos deveres
constitucionais que competem aos conselhos profissionais de zelar pela defesa da
sociedade, fazendo cumprir o que estabelece as leis que regulamentam cada uma das
profissões, tornam público as discordâncias
à medida, ora sancionada pelo Governador
do Estado de Minas Gerais e registram a
busca de alternativas de negociação ou de
medidas judiciais cabíveis para reverter a
decisão, considerada inconstitucional, discriminatória e restritiva ao livre exercício das
profissões no Brasil.

Debi Sarmento

Foi sancionada pelo governador de
Minas a Lei Complementar 115, de 5 de
Agosto de 2010 e pela Mesa da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais a Emenda à
Constituição do Estado nº 83 de agosto de
2010, que restringem somente aos bacharéis em direito o acesso à carreira de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. As
matérias tramitaram em caráter de urgência
na Assembleia apesar das manifestações
contrárias e pedidos de audiências públicas
feito pelos Conselhos Profissionais e Entidades de Classe do Estado. A intenção dos pedidos era assegurar a todos os interessados
o direito de serem ouvidos sobre o que se
pretende legislar, para garantir o exercício
da cidadania e a transparência do processo.
O Crea-Minas, logo que tomou conhecimento da tramitação das propostas, convocou e convidou os demais conselhos de
classe e entidades para juntos analisarem
as implicações das medidas para a sociedade e a constitucionalidade do projeto.
Das diversas discussões participaram os
principais conselhos e entidades de classe
de Minas Gerais, dentre eles os Conselhos
Regionais de Nutricionistas (CRN9); de
Economia (Corecon), de Educação Física
(CREF6/MG), de Serviço Social (CRESSMG); de Biblioteconomia (CRB6-MG); Enfermagem (Coren-MG); de Administração
(CRA-MG); de Psicologia (CRP-MG), bem
como entidades de classe como o Sintamig, o Ibape-MG, a Aspea-Governador Valadares, o Imec, a SME, a Smea, a AsseagItabira, a Abenc, a Area-Araxá, a Ames, a
Associação dos Ex-Alunos da Escola de

Representantes de várias profissões se reuniram na sede do Crea-Minas
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Perfil

Projetos para crianças
promovem a igualdade social

Debi Sarmento

Projetar espaços públicos destinados às crianças foi o caminho
encontrado pelo arquiteto Samy Lansky para promover o encontro
com a cidade, com as diferenças e as pessoas. Preocupado com
as diferenças sociais, Samy acredita que a desigualdade deve ser
tratada de forma clara e assertiva. “A minha proposta de trabalho é
contribuir para o avanço social. Olhando para a criança e buscando
as brechas do mercado acredito estar atingindo a todos, pois onde
estão as crianças, pessoas de todas as idades se encontram”, afirma.
Seu primeiro trabalho voltado para o universo infantil foi em
1992. Procurado por um clube da Região Metropolitana para projetar um espaço para crianças, o arquiteto encontrou pouco material
disponível sobre o assunto e pensou que uma forma diferente para
encarar a arquitetura seria colocar o foco nas crianças. Esse trabalho trouxe os brinquedos de volta para a vida de Samy Lansky. Ele
conta que ter a criança como cliente é uma herança familiar, já que
sua família sempre teve lojas de brinquedos. O arquiteto planejou o
espaço, criando, inclusive, os brinquedos. Hoje ele já tem uma linha
própria de brinquedos projetados durante essa trajetória.
Depois desse primeiro trabalho concluído, Samy montou um
portfólio e começou a buscar clientes. E logo começou a projetar para muitas escolas, inclusive fora do estado. Mas, o fato de
atender apenas escolas particulares começou a incomodar. “A desigualdade social ficava muito evidente no meu trabalho. As crianças das escolas particulares ganhavam espaços bem projetados,
enquanto na periferia, as praças não tinham nada. Escrevi então o

O arquiteto Samy Lansky desenvolve brinquedos para praças públicas

projeto Ao ar livre para criação de espaços na periferia com participação das crianças e famílias”, revela. O projeto foi incorporado
pela então Secretaria Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte e ganhou o nome de Se essa praça fosse minha.
Um dos projetos desenvolvidos com a participação das comunidades foi o da Praça Jerimum, no Barreiro, entregue a comunidade em meados de 2003. Foi lá que Samy fez sua pesquisa
de campo entre abril e dezembro de 2005 para a dissertação de
mestrado pela Faculdade de Educação (FaE) da UFMG que ganhou
o nome de Praça Jerimum: cultura infantil no espaço público tratando da apropriação do espaço público pelas crianças e famílias
do entorno da praça. Sua dissertação recebeu o Prêmio Design do
Museu da Casa Brasileira, de São Paulo, em 2009.
A ideia de fazer o mestrado na educação surgiu da necessidade
de conhecer melhor o público para o qual desenvolvia seus projetos
- as crianças. Na FaE, ele encontrou várias pesquisas dedicadas ao
tema e a partir daí veio uma abertura para novos entendimentos.
E foi por isso, que depois do mestrado, o arquiteto não parou com
suas pesquisas.
Atualmente faz doutorado, também na FaE, numa tentativa de
avançar no planejamento que considere a perspectiva dos usuários.
Ele pretende entender como as crianças circulam pelos diversos
espaços, além da noção de infância construída pelos planejadores
urbanos. O local escolhido para as pesquisas de campo é o parque
da Barragem Santa Lúcia, Zona Sul de Belo Horizonte. Marcado
pela desigualdade, o parque encontra-se na fronteira bairro-favela
e reúne grupos diversos.
Samy Lansky integra a equipe montada pela UFMG para assessorar o governo estadual no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na equipe,
que elabora diagnósticos e propõe políticas públicas, o arquiteto
é responsável pelas áreas de Educação e Cultura. Mestre e doutorando em Educação, o arquiteto Samy Lansky entende que sua
contribuição neste trabalho é trazer o foco para as crianças. “Dentro do Plano Diretor para a Região Metropolitana o tema da criança
se comparado com o da segurança, trânsito e outros, parece pequeno, mas não é. É um tema difícil de ser pautado, mas se você
pensar bem, o que é bom para as crianças, é bom para todos”.
REVISTA Vértice
CREA-MINAS 29

Minas e Gerais

Bons ventos sopram em Gouveia
marco para a tecnologia eólica brasileira,
foi financiado pela empresa alemã Tacke
Windtechnick sob a responsabilidade do
Ministério de Ciência e Tecnologia Alemão e abriu a cultura dos ventos no país
tornando-se uma referência no setor eólico
brasileiro. Na época, a Tacke Windtechnick
dispôs para a Cemig um subsídio de 70%
do custo de quatro turbinas de 250 kw,
com o rotor de 29m de diâmetro instalada
em uma torre de 30m de altura, capaz de
gerar 2000 megawatts por ano.
Com 15 anos de funcionamento, a
UEE do Morro do Camelinho tem hoje a
capacidade nominal de 1 megawatts. O
engenheiro elétricista e gestor de Projetos
Renováveis da Cemig, Alexandre Heringer
Lisboa, conta que em 1980 foram feitas
pesquisas em 60 regiões diferentes de Mi-

Paccelli/Acervo Cemig

Conhecida como a Capital Mineira do
Alho pela grande plantação que sustentava economicamente o município nos anos
de 1950 e 1960, a cidade de Gouveia ganhou destaque na metade da década de 90
como a primeira cidade da América Latina
a abrigar uma Usina Eólica Experimental
(UEE). Localizada na Estrada Real, a 252Km
de Belo Horizonte, Gouveia foi escolhida
por se situar em uma região montanhosa
e com grande potencial eólico.
Construída em 1994 pelo Projeto Eldorado a partir de uma parceria da Cemig
com o governo alemão, a Usina Eólica Experimental do Morro do Camelinho foi a
primeira central ligada ao sistema elétrico
nacional com o objetivo de ser um polo
de pesquisa de energia eólica da região.
O empreendimento, que representou um

Usina Eólica Experimental de Camelinho é a primeira da América Latina
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nas Gerais com intuito de medir o potencial
eólico desses lugares. “O Morro do Camelinho foi escolhido para a implantação da
primeira Usina Eólica Experimental do país
por causa do seu grande potencial eólico
com os ventos quase laminares e majoritariamente provenientes do Leste. Além
disso, o local contava com uma ótima infraestrutura onde funcionava uma estação de
radiocomunicação que era alimentada por
um pequeno gerador eólico, o que aumentou o interesse da Cemig”, explica.
Apesar de situado longe do litoral - lugar
normalmente procurado para instalação de
usinas eólicas - o Morro do Camelinho tem
bons resultados. “Funcionando como um
laboratório avançado que capta o potencial
dos sítios eólicos do nosso estado, a Usina
do Morro do Camelinho é um empreendimento que representa um marco da nossa
tecnologia eólica”, afirma Alexandre. Prova
disso, é que a Cemig faz, desde 1994, estudos e pesquisas através da UEE do Morro
do Camelinho, onde o conhecimento prático
da tecnologia eólica é absorvida para subsidiar futuros projetos na área.
Em maio deste ano, a Cemig lançou o
Atlas Eólico que traz o mapeamento completo da circulação dos ventos em Minas
Gerais. Segundo o gestor de Projetos Renováveis da Cemig, o estado possui um
grande potencial para construção de usinas
eólicas capaz de gerar 40 Gigawatts a uma
altura de 100 metros do solo. “Essa energia daria para cobrir toda a energia elétrica
consumida quatro vezes no estado, sendo
que a região com maior potencial eólico
fica na Serra do Espinhaço, no Norte de Minas. Essa seria uma grande oportunidade
de levar tecnologia à região, aumentando a
empregabilidade e o turismo”, afirma.

Indicadores

Taxas do Crea-Minas

TAXAS DE SERVIÇO - Resolução 513 de 21/08/2009

I - Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica
a) Principal (matriz)
b) Secundário (registro de filial, sucursal etc.)
c) Visto de registro (art.58 da Lei 5.194 de 1966)
II - Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira
a) Valor da inscrição, registro e novo registro
b) Valor da expedição de carteira de identidade profissional
c) Prorrogação de registro provisório
d) Recadastramento
III - Visto de registro de pessoa física (art. 58 da Lei 5.194 de 1966)
a) Para profissional com RNP
b) Para profissional sem RNP
IV - 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional
V - Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas
a) De registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica
b) Anotação de curso
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado
d) Demais emissões de acervo técnico sem registro de atestado
e) 1ª emissão de acervo técnico com registro de atestado
f) Demais emissões de acervo técnico com registro de atestado
g) Emissão de relação de ART’s - até 20 ART’s
h) Emissão de relação de ART’s - acima de 20 ART’s
i) Registro de Direito Autoral sobre obra intelectual
j) Emissão de quaisquer outros documentos e anotações
k) Análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e no exterior

Valores de Anuidade de Profissionais em R$
Resolução 510 de 21/08/2009
Graduação
Superior
Médio

Janeiro
219,50
110,00

Fevereiro
232,00
116,00

Março
243,50
122,00

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica
Resolução 511 de 21/08/2009
Faixa

Classes de Capital Social R$

Anuidade
em R$

1
2
3
4
5
6
7
8

até
100.000,00
de 100.000,01 até
360.000,00
de 360.000,01 até
600.000,00
de 600.000,01 até 1.200.000,00
de 1.200.000,01 até 2.500.000,00
de 2.500.000,01 até 5.000.000,00
de 5.000.000,01 até 10.000.000,00
acima de 10.000.000,00

373,50
484,00
632,50
822,50
1.066,00
1.385,50
1.800,00
2.341,00

Pagamento em cota única e % de desconto
(em R$)
Fevereiro Março s/desc.
Janeiro
336,00
435,50
569,50
738,00
958,50
1.246,50
1.620,00
2.107,00

373,50
484,00
632,50
822,50
1.066,00
1.385,50
1.800,00
2.341,00

354,50
460,00
601,00
779,50
1.013,00
1.316,50
1.710,00
2.224,00

Tabela por valor de contrato / obra / serviço
Resolução 512 de 21/08/2009
Faixa

Taxa de ART
(em R$)

Classes (Valor do Contrato/Serviço/Obra em Reais)

1
2
3
4
5
6
7
8

de 8.000,01
de 15.000,01
de 22.000,01
de 30.000,01
de 60.000,01
de 150.000,01
acima de 300.000,01

até
até
até
até
até
até
até

Valor R$

Serviços

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010

8.000,00
15.000,00
22.000,00
30.000,00
60.000,00
150.000,00
300.000,00

31,50
79,00
116,00
158,00
316,00
474,00
632,00
791,00

49,50
31,50
ISENTO
31,50
ISENTO
31,50
31,50
ISENTO
ISENTO
ISENTO
31,50
ISENTO
51,50
31,50
63,00
190,00
31,50
190,00

Tabela por área de edificação
Tabela 2 - Edificações Prediais
Faixa
1
2
3
4
5
6
7
8

Receituário Agronômico em R$
1 ART para no máximo 30 receitas agronômicas
ou inspeção veicular

152,00
152,00
76,00

31,50

Área em m2
de
de
de
de
de
de

até 40,00
40,01 até 70,00
70,01 até 90,00
90,01 até 120,00
120,01 até 240,00
240,01 até 500,00
500,01 até 1.000,00
acima de 1.000,01

Execução
direção de obra
31,50
31,50
74,00
116,00
158,00
316,50
474,00
632,50

Valores das Taxas em R$
Projetos
ARQ
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
74,00
74,00
116,00

EST
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
74,00

ELE
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50

HID
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50

Outros
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50

Valor máx.
por faixa
31,50
79,00
116,00
158,00
316,50
474,50
632,00
791,00

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de setembro/09 a agosto/10 - Valores em R$/m2
(Fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon.mg.org.br)
Padrão / Meses
agosto/10
julho/10
junho/10
maio/10
abril/10
março/10
fevereiro/10
janeiro/10
dezembro/09
novembro/09
outubro/09
setembro/09

Baixo
864,11
860,47
857,97
853,23
852,05
849,09
847,82
844,89
844,51
819,82
819,69
821,32

R-1
NormaI
1.043,49
1.039,11
1.031,81
1.030,04
1.023,18
1.020,68
1.018,63
1.018,22
984,19
980,47
982,03

Projetos-Padrão Residenciais
Alto
1.294,17
1.286,43
1.283,04
1.278,43
1.276,60
1.265,85
1.261,57
1.258,59
1.259,72
1.223,02
1.212,81
1.213,58

Baixo
799,88
798,53
796,16
793,00
790,97
789,32
787,79
785,99
784,83
764,21
765,03
766,80

Projetos Padrão Galpão Industrial (IGI) e Residência Popular (RP1Q)
Meses

RP1Q

G1

agosto/10
julho/10
junho/10
maio/10
abril/10
março/10
fevereiro/10
janeiro/10
dezembro/09
novembro/09
outubro/09
setembro/09

841,24
841,29
839,17
836,57
833,44
829,87
829,03
824,76
822,42
792,79
792,72
793,42

460,90
461,33
461,57
462,01
460,47
460,31
458,98
456,94
456,60
440,72
441,04
442,36

PP-4
PP-4

NormaI
988,17
984,32
983,21
979,43
977,64
974,34
972,17
970,76
969,79
939,42
937,62
939,68

Baixo
763,13
762,07
760,45
757,84
755,99
755,30
753,75
752,46
751,44
731,93
732,74
734,77

R-8
NormaI
855,03
853,22
852,35
850,49
848,97
846,70
844,93
843,49
842,49
814,82
812,82
814,87

Alto
1.050,53
1.045,88
1.044,03
1.041,57
1.039,76
1.034,17
1.031,55
1.029,02
1.029,36
1.000,24
994,43
996,35

PIS
Baixo
562,75
562,23
559,14
557,55
555,71
555,58
554,16
550,27
549,25
530,93
533,86
534,23

NormaI
828,46
826,64
825,88
824,14
822,44
819,88
818,04
816,86
815,88
789,86
788,27
790,33

R-16

Alto
1.076,56
1.076,12
1.076,97
1.075,94
1.071,92
1.070,92
1.067,07
1.064,49
1.060,51
1.026,30
1.026,27
1.029,33

Projetos-Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)
CSL-8
CSL-16
CAL-8
Alto
Normal
Alto
Alto
Normal
Normal
1.062,06
976,02
928,18
1.235,68
840,38
1.119,82
agosto/10
1.059,68
975,33
927,32
1.234,76
840,88
1.120,88
julho/10
1.059,61
975,96
926,68
1.233,71
841,47
1.121,32
junho/10
1.056,93
974,44
925,46
1.232,60
840,80
1.120,91
maio/10
1.055,49
973,14
923,97
1.230,27
839,64
1.118,95
abril/10
1.054,44
974,20
923,27
1.229,44
840,98
1.120,78
março/10
1.052,20
972,75
921,70
1.227,42
840,02
1.119,54
fevereiro/10
1.047,94
969,03
917,84
1.222,67
837,11
1.116,00
janeiro/10
1.045,72
966,64
916,74
1.221,01
835,25
1.113,34
dezembro/09
1.013,25
934,60
886,65
1.180,91
806,45
1.075,04
novembro/09
1.013,17
935,32
885,88
1.180,45
806,68
1.076,14
outubro/09
1.015,43
938,13
887,40
1.182,81
809,28
1.079,78
setembro/09

Padrão / Meses

REVISTA Vértice
CREA-MINAS 31

Mercado

Cursos para mão-de-obra qualificada
atendem demanda do mercado
por exemplo”, acrescentou.
O CIPMOI é um programa de extensão
universitária da Escola de Engenharia da
UFMG e é um dos cursos mais conhecidos
e respeitados na área, qualificando mão-deobra industrial há 53 anos.
Anualmente, são ofertadas gratuitamente 300 vagas em cinco diferentes cursos: tecnologia da soldagem; eletricidade
de baixa tensão; introdução à capacitação
para construção civil; capacipatação para
construção civil; e preparação para o encarregado geral de obras.
Segundo coordenador do CIPMOI, o engenheiro civil e professor Aldo Giuntini de
Magalhães, o curso tem um cunho social
muito grande e geralmente atende quem já
está em uma empresa e quer se aperfeiçoar. “O CIPMOI oferece um diferencial para
esses alunos não só na parte de empregabilidade, mas na relação prática deles com

Matheus Maciel

O conhecimento nos canteiros de obra
está cada vez mais abrangente, não se
limitando apenas à figura dos engenheiros.
Com a franca expansão da engenharia
civil, cursos profissionalizantes estão em
evidência e agregando às obras maior
qualidade. Carlos Alberto Félix de Oliveira,
63 anos, está especializando-se no Curso
Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra
Industrial (CIPMOI). “Trabalhava em uma
empresa de reformas, mas quero mesmo
é acompanhar a construção de um prédio
desde o início. Por isso, me inscrevi no
CIPMOI”, afirmou. Para Carlos, muitas
pessoas sabem fazer muito bem um serviço
na prática, mas não sabem a teoria. “Sempre
há modificações para fazer nas obras e, em
situações como essa, com essa preparação
que estou fazendo para encarregado geral,
vou ter condições de conversar com o
engenheiro sobre a armação de uma viga,

Empresas encaminham trabalhadores para aprenderem na teoria o que já fazem na prática
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os serviços. No ano passado, tivemos 1.800
inscrições, e neste ano caiu um pouco pela
mudança do campus, mas mesmo assim
mantivemos uma boa procura, bem acima
da oferta”, informa.
As aulas são ministradas por alunos
dos cursos de graduação da UFMG. Danilo
Gomes Coelho está no quarto período de
engenharia civil e é um dos instrutores do
CIPMOI. “Fazemos o máximo para que eles
saiam daqui com um diferencial no mercado do trabalho”, afirma.
Sindicato forma mão-de-obra
O Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado de Minas Gerais, SindusconMG, frequentemente faz um levantamento
para avaliar a necessidade de mão-de-obra
e, em contato com as construtoras parceiras, monta turmas visando suprir essa demanda.
Atualmente, em parceria com a Universidade Fumec, o sindicato possui três
cursos para qualificação: o de formação de
instaladores, o de alfabetização de operários da construção civil e desenvolve um
projeto piloto, que vai formar carpinteiros,
armadores, eletricistas e pedreiros.
Segundo Bruno Vinícius Magalhães,
vice-presidente de Política, Relações Trabalhistas e Recursos Humanos do Sinduscon-MG, esses trabalhos fazem parte das
ações do sindicato. “Esse é o nosso papel. A
construção civil é responsável por 10% do
PIB do Estado, é um setor em crescimento.
Com isso, cresce também a necessidade de
mão-de-obra, e nós como Sindicato temos
a obrigação de criar formas para suprir essa
demanda”, ressaltou.

Ler e Navegar
Ambiência urbana
Urban Environment

A Longa Marcha dos
Grilos Canibais

Lúcia Mascaro
+ 4 Editora, 2004

Fernando Reinach
Companhia das Letras, 2010

Este livro analisa a influência da
morfologia do recinto urbano na
sua ambiência: largura das ruas,
recuos e altura dos edifícios que
definem seus perfis, a idade dos
conjuntos arquitetônicos, o tipo
de fachada e formas de uso de
seus espaços. Todos os parâmetros utilizados pelo projetista
acabam por modificar de um
determinado modo o ambiente
urbano e terão consequências
ambientais e energéticas que
deveriam pautar suas decisões
compositivas.

Em crônicas bem-humoradas e
acessíveis, mas que não abandonam a seriedade da investigação
científica, Fernando Reinach faz
um passeio pelas mais diferentes
áreas da ciência, levando-nos a
refletir sobre o papel do homem
no planeta. Os textos curtos capturam o leitor, atiçam a curiosidade, divertem, intrigam e não deixam dúvida: ciência é para todos.

Os Pilares da Terra

Um Sopro de
Destruição
José Augusto Pádua
Editora Jorge Zahar, 2002

Planejamento
Ambiental - teoria e
prática
Rozely F. Santos
Pini, 2007

O livro conceitua as diferentes
escolas de planejamento que
convivem na prática brasileira,
oferecendo uma lúcida crítica
sobre as faces das teorias e
suas aplicações. Apresentado de
forma original e didática, o livro
desenvolve-se em dois textos paralelos: o teórico, com conceitos,
explicações e análises, e o prático, com o relato de casos reais
aplicados que ilustram a teoria.

Atlas Eólico de Minas
Gerais - 2010
http://www.cemig.com.br/
atlas_eolico_2010/index.htm

Kenneth Follett
Editora Rocco, 2001

Ao invés de manipular uma
trama recheada de espiões e
agentes secretos, como é seu
costume, Ken Follett mergulha,
aqui, na Inglaterra do século XII e
na construção minuciosa de uma
catedral gótica. Curiosos personagens atuam tendo como pano
de fundo, uma Inglaterra sacudida por lutas entre os sucessores
prováveis ao trono que Henrique I
deixou sem descendentes.

AIDS e suas
Metáforas
Susan Sontag
Companhia das Letras, 1989

A AIDS adquiriu um extraordinário poder de evocar imagens
e interpretações que mobilizam
os temores mais irracionais dos
seres humanos, como se pode
constatar neste luminoso ensaio
da escritora americana Susan
Sontag, no qual ela desmascara
os mitos que distorcem a realidade da doença e expressam “a
linguagem da paranóia política,
com sua característica desconfiança em relação a um mundo
pluralista”.

Remanescentes
Florestais da Mata
Atlântica 2008/2010
http://mapas.sosma.org.br/

As consequências sociais e
econômicas da devastação das
florestas, erosão e esgotamento
dos solos, extinção das espécies.
Pauta do dia? Sim, desde 1786.
Muito antes do que se costuma
imaginar, já se criticava no Brasil,
de forma consistente e criativa,
a destruição do meio-ambiente.
Analisando cerca de 150 textos
da época, o livro reconstitui a
crítica ambiental nos séculos XVIII
e XIX, praticamente esquecida
na história do pensamento social
brasileiro.

Vista como “caixa d’água” pelo
setor de energia elétrica, Minas
tem agora mais um motivo para
ocupar um papel de destaque
no cenário energético do país. O
estado acaba de entrar na rota
dos ventos, com o lançamento,
em maio, de seu Atlas Eólico, que
faz um mapeamento do potencial
do estado. A marca é significativa:
40 GW, a uma altura de 100 metros do solo. O Atlas considerou
informações sobre topografia,
vegetação, pressão atmosférica,
temperatura, umidade do ar e
medição dos ventos.

Em 26 de maio de 2010, a Fundação SOS Mata Atlântica e o
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) divulgaram novos dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata
Atlântica (2008/2010, preliminares). Esta é a sexta edição
do levantamento que teve sua
primeira edição em 1990. As
informações detalhadas do Atlas
podem ser obtidas diretamente
no servidor de mapas.
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MAIS DE TRÊS MIL PROFISSIONAIS
E EMPRESAS DE ENGENHARIA
JÁ DESCOBRIRAM A COOPERATIVA
DE CRÉDITO QUE OFERECE AS
MELHORES E MAIORES VANTAGENS
Os cooperados do Sicoob Engecred,
pessoas físicas e jurídicas dos mais diversos
segmentos da engenharia, fizeram a melhor
escolha para ter acesso a produtos e
serviços financeiros. Eles têm conta-corrente,
cartão de débito e crédito, aplicações
para investir seus recursos com a melhor
rentabilidade e segurança, diversas
linhas de crédito disponibilizadas de
forma rápida e com as menores taxas
de juros, além de atendimento personalizado
e da comodidade da Rede Sicoob, presente
em 22 estados e com quase 2 mil
postos de atendimento.

Faça parte você também da cooperativa de
crédito que oferece as melhores vantagens.
Seja um cooperado Sicoob Engecred.

www.engecred.com.br - (31) 3275.4049

AGÊNCIA CENTRAL: Av. Álvares Cabral, 1.600 - 3º andar
Santo Agostinho - Belo Horizonte - (31) 3275.4049
PAC CREA-MG: Av. Álvares Cabral, 1.600 - Térreo
Santo Agostinho - Belo Horizonte - (31) 3275.4049
PAC SAVASSI: Rua Ceará, 1.584 - Loja 3
Savassi - Belo Horizonte - (31) 3567.2606
PAC PAMPULHA: Av. Antônio Carlos, 8.100 - Loja 10
Pampulha Mall - Belo Horizonte - (31) 3653.3006
PAC ELDORADO: Rua Hungria, 52 - Novo Eldorado
Contagem - (31) 3346.8170

Brasília – 17 a 19 de novembro de 2010

Após o sucesso da realização da primeira etapa do 7º Congresso Nacional de
Profissionais – CNP em Cuiabá, aproxima-se o momento da segunda e última
etapa a realizar-se em Brasília. Esperamos por você e suas grandes ideias.

Tema: Construindo um agenda estratégica para o sistema profissional:
desafios, oportunidades e visão de futuro.
www.confea.org.br

