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Gestões
de resultados
Crea-Minas contabiliza avanços
em setores estratégicos
nos últimos seis anos

Nas mais sofisticadas e simples
tecnologias, em todos os lugares,
os trabalhos dos engenheiros e dos
arquitetos estão presentes para
melhorar a qualidade de vida das
pessoas .

11 de Dezembro - Dia do engenheiro e do arquiteto
Homenagem do Crea-Minas

Editorial

Arquivo Crea-Minas

Com visão do futuro
Respaldado pelos 3673 votos de confiança de profissionais que acreditaram nas
suas propostas, o candidato eleito no dia 8 de novembro, engenheiro civil Jobson
Andrade, tem todas as qualidades e condições para fazer um belo trabalho à frente
do nosso Conselho.

Em primeiro lugar porque ele conhece profundamente a estrutura e o funcionamento do Crea-Minas. Com a autoridade de quem foi assessor, gerente, conselheiro
e vice-presidente, Jobson com certeza saberá como conduzir a sua gestão no sentido de avançar em relação ao
que conquistamos durante os últimos seis anos. Mesmo porque durante todo esse período ele ajudou a pensar,
conduzir e implementar muitas das ações que o credenciaram, junto aos profissionais que o escolheram.
Se obtivemos sucesso em relação às ações que nos levaram à redução de taxas e custos, melhorias do
atendimento e dos serviços, emprego da tecnologia digital, georreferenciamento na fiscalização e inserção do
Crea-Minas nos debates das grandes questões nacionais, tenho certeza que na sua gestão iremos avançar ainda
mais para proporcionar um atendimento cada vez melhor aos profissionais e empresas e assim correspondermos
aos anseios da sociedade.
Pelas suas qualidade pessoais e profissionais, pela seriedade com que sempre abraçou os projetos que
defendem a valorização das nossas profissões, podemos ter certeza que o novo presidente do Crea-Minas vai
exercer uma gestão comprometida com a qualidade e agilidade dos serviços. E mais: irá se empenhar pelo
fortalecimento das inspetorias em todo o estado; pela modernização da atuação do fiscal, aproximando o objeto
da fiscalização dos anseios sociais; pela promoção de alianças entre o nosso Conselho, as escolas técnicas e as
universidades, com a ampliação da participação das entidades representativas dos profissionais e instituições de
ensino no Plenário do Conselho, dentre os vários outros compromissos de campanha assumidos.
Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam e contribuíram para os nossos acertos ou reconheceram
o nosso esforço nestes seis anos em que estivemos à frente do Conselho.
Um ótimo 2012 para todos.
Gilson Queiroz
Presidente do Crea-Minas
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Espaço do Leitor

nistrado pela Fundação Educacional de Machado. Olha a situação de caos que chegou,
que vai desde a formação dos agrônomos,
passando pelo corpo docente, laboratório,
biblioteca.
O Crea não tem como fiscalizar curso, eu sei.
Deixa por conta do MEC, porque o Conselho
Estadual de Educação não mais fiscaliza.
Arrumem uma comissão do Crea e vão lá ver.
Mesmo que seus dirigentes simulem um curso de qualidade etc, fiscalizem. Machado vai
agradecer o Crea.
Prof. Antonio Carlos Fernandes
Machado - Minas Gerais
Tive a oportunidade de ler a Vértice, publicação do Crea de Minas Gerais. Gostei dos
textos e de sua apresentação.
Porém, um artigo me chamou atenção de
modo particular “Crea – Minas fiscaliza atuação de profissionais diplomados no exterior”.
Na verdade o Crea precisa fiscalizar as escolas (que não é da competência, eu sei) que
ministram o curso de agronomia. Muitas delas sem exagero meu, um CAOS.

Contatos: Av. Álvares Cabral, 1600
10º andar - Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - 30.170-001
ou revistavertice@crea-mg.org.br

Anuncie na
Revista
Vértice
Crea-minas
(31) 3299-8855
revistavertice@crea-mg.org.br

Veja o exemplo do curso de Agronomia mi-
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Fiscalização

Debi Sarmento

Zonda Bez

Ação nacional fiscaliza obras da Copa

Faltam pouco mais de dois anos para
a Copa 2014 e os preparativos vão se
intensificando. Em todo Brasil, canteiros
de obras para receber o mundial se
multiplicam. Entre 24 de outubro e 4 de
novembro, tanto as obras nas arenas que
sediarão os jogos, como aquela em setores
ligados ao turismo, hotelaria, hospitais e
mobilidade urbana foram objeto de uma
ação nacional de fiscalização do Sistema
Confea/Creas. A ação deu continuidade
aos debates realizados nas 12 audiências
públicas do projeto Confea/Crea em Campo,
que ocorreram entre os meses de março e
agosto deste ano.
O plano de ação nacional de fiscalização
nos empreendimentos relacionados à Copa
2014 foi elaborado no início de outubro, em
reunião entre a equipe do Projeto Fiscalização do Exercício Profissional, do Confea, e
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os 12 Creas cujas capitais sediarão os jogos. De acordo com Patrícia Monteiro, fiscal
técnica do Crea-Minas e representante do
Regional no Projeto Fiscalização, o objetivo
do plano é fiscalizar os empreendimentos
de forma a assegurar o atendimento à legislação do Sistema Confea/Creas. “A fiscalização observa a parte legal para saber se o
empreendimento tem a participação efetiva
de profissional”, completa a fiscal.
A verificação de A.R.T.s, registro de profissionais e empresas, além do registro de
profissionais estrangeiros que estejam envolvidos com as obras foram considerados
prioridades. Ao todo, foram estabelecidos
42 itens a serem observados pelas equipes de fiscalização no que diz respeito a
obras, serviços e equipamentos de grandes
empreendimentos. A padronização tem o
objetivo de desenvolver uma forma de fis-

calização mais produtiva. Outra diretriz para
os fiscais foi a elaboração de um cadastro
específico que possibilite acompanhar as
etapas das obras, o histórico das visitas já
realizadas, A.R.T.s e notificações emitidas.
Para esta primeira ação, cada um dos
Conselhos Regionais escolheu duas obras
para fiscalizar. Em Minas, as escolhidas foram o Estádio Governador Magalhães Pinto,
o Mineirão, e o Estádio Raimundo Sampaio,
o Independência. Mas, essas não foram as
únicas obras relacionadas à Copa 2014
fiscalizadas pelo Crea-Minas. De acordo
com a fiscal responsável pela fiscalização
de empreendimentos da Copa 2014, Ivânia
Linhares, o Conselho tem realizado visitas
periódicas às obras durante todo o ano.
“Desde junho, fiscalizamos cerca de 100
empreendimentos em obras nas cidades
diretamente ligadas à Copa 2014, tanto os

Fiscalização
de infraestrutura esportiva quanto de turismo, hotelaria, mobilidade e saúde”, relata.
No próximo ano, segundo o cronograma de fiscalização, hotéis, aeroportos,
estações, teatros, museus e outros equipamentos urbanos que possam ser utilizados
durante a Copa 2014 serão vistoriados. A
primeira metade de 2013 será dedicada à
Copa das Confederações e a partir de agosto até meados do ano seguinte, a fiscalização concentrará esforços nos empreendimentos ligados à Copa 2014 e nos eventos
específicos do mundial.
Audiência Pública
No Crea-Minas, a audiência pública do
projeto Confea/Crea em Campo, que antecedeu a fiscalização nacional, foi realizada
na sede do Conselho, em Belo Horizonte,
em 5 de abril. Na ocasião, o presidente do
Confea, engenheiro civil Marcos Túlio de
Melo, enfatizou que a Copa 2014 é uma
grande oportunidade para as 12 cidades
sede e para todo país “repensar alguns
gargalos, de forma que os investimentos
possam deixar um legado impactante”. Ele

destacou que a previsão de investimentos
públicos e privados é da ordem de R$ 33
bilhões e que tanto os profissionais quanto
a sociedade devem ficar atentos em relação
às propostas técnicas para os empreendimentos no sentido de potencializar os resultados e o legado pós-Copa.
Durante a audiência, o então presidente do Comitê Executivo Municipal da Copa
2014, Tiago Lacerda, lembrou que, em Belo
Horizonte, a preocupação com o cumprimento dos prazos tem sido ainda maior.
“Nosso prazo não é a Copa do Mundo e,
sim, a Copa das Confederações, que será
realizada no ano que antecede o Mundial”,
avaliou. Entre os aspectos que precisam ser
aprimorados para o evento, Tiago Lacerda
destacou mobilidade, rede hoteleira e capacitação de profissionais. Para ele, “a Copa é
uma alavanca que permite antecipar investimentos para melhorar a qualidade de vida
nas cidades que receberão jogos” e, por
isso, considera importante que os projetos
“não sejam feitos apenas para atender as
exigências da Fifa”.

Em relação ao custo das obras, o engenheiro civil Gilson Queiroz, presidente
do Crea-Minas, rebateu críticas feitas por
veículos de comunicação que acusam a
urgência dos empreendimentos de levar os
empreiteiros a superfaturar obras. Segundo
Gilson Queiroz, a imprensa acerta ao dizer
que as obras ficarão mais caras do que o
previsto caso tenham que ser realizadas em
um tempo curto, mas erra ao afirmar que os
culpados são os empreiteiros. “São opiniões pouco embasadas, pois desconsideram
questões que tornam um empreendimento
mais caro, como horas extras, trabalho noturno e terceirização”, afirma.
Para Gilson Queiroz, além do legado
tangível como as arenas e a melhoria na
mobilidade urbana, é importante destacar o
legado intangível. A melhoria na segurança
pública, na infraestrutura da saúde, no nível
socioeducacional e no controle social sobre
os gastos públicos. “A Copa potencializa as
oportunidades de valorização do trabalho e
da engenharia, além de resgatar o valor das
pessoas e coíbir a corrupção”.

lhos de campo pelos fiscais torna-se muito
rica. Em alguns locais, o agronegócio tem
mais presença na economia; em outros, a
mineração sobressai”, completa.
Nos dias 16, 17 e 18 de novembro, o
Confea promoveu o II Seminário Nacional
de Fiscalização, no Rio de Janeiro (RJ).
Neste período, fiscais de todo país participaram de visitas técnicas às obras da Passarela do Samba, do metrô e do Maracanã.
Também apresentaram os resultados das
fiscalizações dos empreendimentos da
Copa 2014 e finalizaram uma proposta
de procedimentos a ser adotada nacionalmente. “Esse processo nos permite aproveitar experiências de outros Regionais e,

a partir delas, uniformizar os procedimentos”, avalia Marcelo Emerson, gerente de
fiscalização do Crea-Minas.
Na semana seguinte, nos dias 22, 23
e 24 de novembro, o Crea-Minas reuniu
toda sua equipe de fiscalização para um
treinamento realizado na sede do Conselho, em Belo Horizonte. A capacitação, que
integra o Programa de Desenvolvimento
e Aperfeiçoamento da Fiscalização (Prodafisc), enfocou temas como fiscalização
de contratos e licitações, mineração e segurança do trabalho. Houve, ainda, palestras sobre conciliação e direção defensiva,
realizadas pelo Ministério Público e Polícia
Rodoviária Federal.

Capacitação contínua
A capacitação dos agentes de fiscalização do Sistema Confea/Creas tem sido
constante. “Além da engenharia ter uma
dinâmica muito grande, aumentamos o
leque de empreendimentos fiscalizados e
a capacitação dos fiscais é relevante para
que consigam atender plenamente as diretrizes do Conselho”, explica o engenheiro agrônomo Bernardo Scarpelli, diretor
Técnico e de Fiscalização do Crea-Minas.
Ele destaca ainda a troca de experiências
entre os fiscais do interior e de Belo Horizonte como um dos principais benefícios
dos treinamentos conduzidos pelo Conselho. “Minas é um estado muito diverso e
a troca de experiências obtidas nos traba-
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Fiscalização

Fiscalizações de obras para a Copa
De junho a outubro, o Crea-Minas fiscalizou cerca de 100 empreendimentos em obras nas cidades diretamente ligadas à Copa 2014, tanto
os de infraestrutura esportiva quanto de turismo, hotelaria, mobilidade e saúde. Confira a lista dos principais empreendimentos fiscalizados:
Matriz de Responsabilidades

Infraestrutura esportiva

Infraestrutura hoteleira e de turismo

A Matriz de Responsabilidades é o documento que
apresenta os valores a serem investidos na Copa
do Mundo de Futebol em 2014. Ela define o papel
dos governos federal, estaduais e municipais,
bem como de agentes privados, na liberação de
recursos e na execução das ações.

O processo de seleção dos Centros de Treinamento
de Seleções é dinâmico e estão programadas
ainda uma terceira e quarta janelas de inscrição,
que serão abertas em 2012. A pré-seleção será
feita por representantes da FIFA até início de 2012,
mas os locais só serão definidos no final de 2013,
após as eliminatórias para o mundial.

Segundo estimativa do governo federal, a Copa de
2014 deve atrair 600 mil visitantes estrangeiros,
além dos 3 milhões de brasileiros que circularão
pelo país durante o mundial. Para atender bem a
essa quantidade de pessoas, estão previstas ações
de melhoria da estrutura hoteleira e revitalização
de monumentos, dentre outras. Em Minas Gerais,
estão previstas pelo menos uma dezena de obras
de revitalização de monumentos.

Estádio Mineirão
_ Complexo Esportivo Mineirão/Mineirinho.  .  .  .  .  . 
Recursos: R$ 695.000.000,00 | Gov. Estadual, Gov.
Federal (Fin. BNDES), outros
Execução: Gov. Estadual, Minas Arena (PPP)

Mobilidade Urbana
Confins
_ Aeroporto Internacional Tancredo Neves .  .  .  . 
Recursos: R$ 608.600.000,00 | Gov. Federal
Execução: Governo Federal

Belo Horizonte
_ BRT: Área Central.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Recursos: R$ 57.000.000,00 | Gov. Municipal, Gov.
Federal (Fin. Caixa)
Execução: Gov. Municipal
_ BRT: avenidas Antonio Carlos e Pedro I.  .  .  .  . 
Recursos: R$ 633.900.000,00 | Gov. Municipal,
Gov. Estadual e Gov. Federal (Fin. Caixa)
Execução: Gov. Municipal
_ BRT: Cristiano Machado.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Recursos: R$ 135.300.000,00 | Gov. Municipal,
Gov. Estadual e Gov. Federal (Fin. Caixa)
Execução: Gov. Municipal
_ BRT: Pedro II/Carlos Luz (Catalão).  .  .  .  .  .  .
Recursos: R$ 27.900.000,00 | Gov. Municipal, Gov.
Estadual e Gov. Federal (Fin. Caixa)
Execução: Gov. Municipal
_ Expansão da Central de Controle de Trânsito.  . 
Recursos: R$ 31.600,00 | Gov. Municipal e Gov.
Federal (Fin. Caixa)
Execução: Gov. Municipal
_ Boulevard Arrudas/Tereza Cristina.  .  .  .  .  .  . 
Recursos: R$ 221.100.000,00 | Gov. Municipal,
Gov. Federal (Financiamento Caixa)
Execução: Gov. Municipal
_ Via 210 (Ligação Via Minério/Tereza Cristina).
Recursos: R$ 106.200.000,00 | Gov. Municipal,
Gov. Estadual e Gov. Federal (Fin. Caixa)
Execução: Gov. Municipal
_ Via 710 (Andradas/Cristiano Machado).  .  .  .  . 
Recursos: R$ 106.200.000,00 | Gov. Municipal,
Gov. Estadual e Gov. Federal (Fin. Caixa)
Execução: Gov. Municipal
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Cidade Sede
Belo Horizonte
_Independência.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Belo Horizonte

Candidatas a CTS
Extrema

_Shopping Estação BH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
_Francisco Nunes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
_Sesc Palladium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
_Site Afonso Pena (Ibis e Formule I).  .  .  .  .  .  . 
_Ibis Savassi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
_San Diego Pampulha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
_Hotel Comfort Pampulha (Pampulha Inn) .  .  .  . 
_Hotel Fasano (Antigo prédio Ipsemg ) .  .  .  .  .
_Boulevard Linha Verde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Alto Maranhão (Congonhas) - Igreja de Nossa
Senhora da Ajuda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Belo Vale - Fazenda Boa Esperança .  .  .  .  .  .
Berilo - Casarão Domingos de Abreu Vieira.  .  .
Betim - Metropolitan Garden Shopping.  .  .  .  .
Congonhas do Norte - Igreja Matriz de Santana.
Contagem - Ibis em Contagem . . . . . . . . .

_Hotel Fazenda das Amoreiras.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Juiz de Fora
_ Ginásio Poliesportivo Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Matias Barbosa
_ Hotel Haras Morena .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Montes Claros
_ Estádio José Maria Melo (“Campo do Cassimiro”) . 

Sete Lagoas
_ Arena do Jacaré .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Mobilidade Urbana
As melhorias nos sistemas de mobilidade urbana
das cidades-sede da Copa 2014, bem como
naquelas escolhidas como Centros de Treinamento
de Seleções (CTS) devem ser um dos principais
legados do evento. O plano de mobilidade de Minas
foca em três principais áreas: Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte; infraestrutura de transporte urbano e intermunicipal na região;
e acesso aos CTS e destinos indutores de turismo.

Belo Horizonte
_ Novo terminal rodoviário.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
_ Estação BHBus Pampulha.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
_ Estação BHBus São José.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Goianá - Aeroporto Reg. da Zona da Mata .  .  .
Montes Claros - Aeroporto Mario Ribeiro .  .  .  . 
Uberlandia - Aeroporto de Uberlândia.  .  .  .  .  . 

Legendas
Concluído

Minas Novas
_Igreja Matriz de Francisco de Assis | Tomada de preço 002/2011 (IEPHA).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
_Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
| Tomada de preço 002/2011 (IEPHA) .  .  .  .  . 
Nova Lima - Mercure Hotel e Spa Macacos .  .
Piranga - Capela de Nossa Senhora do Rosário | Tomada de preço 003/2011 (IEPHA).  .  .  .  .  .  . 
Pitangui -Igreja de São Francisco de Assis .  .  . 
Ravena (Sabará) - Igreja Nossa Senhora da Lapa |
Tomada de preço 001/2011 (IEPHA).  .  .  .  .  . 
Vespasiano - San Diego Express .  .  .  .  .  .  .  . 
Leia mais:
Portal da Transparência
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014

Em andamento

Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
www.compras.mg.gov.br/

Não está em obras

Portal da Copa do Mundo - Fifa 2014
www.copa2014.gov.br/

Fiscalização

AD

REVISTA Vértice
9
CREA-MINAS

Adriana
von Krüger
Assessoria
de Comunicação da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso
Adriana von Krüger

Modernizar para aprimorar atendimento
Com foco no atendimento aos profissionais e à sociedade Crea-Minas investe em tecnologia
e simplificação de processos
Quando tomou posse como presidente
do Crea-Minas, em 2006, o engenheiro civil Gilson Queiroz assumiu a sua primeira
gestão ancorada no lema Compromisso
com o Desenvolvimento. Naquela época,
o Brasil vivia um momento histórico de
retomada do desenvolvimento após ter
passado por um período muito ruim de
baixo crescimento econômico. Esse período, entre os anos 1980 e 1990, que ficou
conhecido como o das décadas perdidas,
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foi caracterizado pela estagnação da economia que levou milhares de engenheiros
e outros profissionais da área tecnológica
a migrarem para outras profissões devido
à escassez de oferta de emprego.
Em 2006, no entanto, segundo dados
do IBGE, a economia brasileira registrava
uma expansão de 2,9%, acima do apurado
em 2005 (2,3%) com a indústria acusando
um crescimento de 3%, sendo que a maior
alta se concentrava em setores ligados à

área tecnológica como extrativo mineral
(5,6%), que incluía a área de petróleo e
outros recursos naturais e na construção
civil com 4,5%.
Apesar do bom momento vivido pelo
país com perspectivas de índices de crescimento ainda maiores nos anos posteriores, o lema adotado pela primeira gestão
refletia uma preocupação com a valorização das profissões. “Nós adotamos o slogan Compromisso com o Desenvolvimento

Especial
porque entendíamos que primeiro era
preciso desenvolver o país para valorizar
a engenharia, já que nós temos como uma
das nossas principais linhas de ação a valorização dos nossos profissionais”, lembra
Gilson Queiroz (Leia entrevista completa
nas páginas 14 e15).
Se no plano externo a preocupação
com o desenvolvimento econômico era o
parâmetro para a valorização das profissões da área tecnológica, no âmbito interno, a gestão eleita em 2006 teve que se
desdobrar para atender a novas demandas
dos profissionais e da sociedade.
Após um primeiro ano de ajustes, em
que a equipe que acabava de assumir teve
que se adaptar aos procedimentos e à
cultura da casa, em 2007, a partir de um
planejamento participativo feito com todas
as inspetorias, funcionários e conselheiros,
foi elaborado um Plano de Gestão. O Plano
foi organizado de acordo com as diretrizes
estratégicas para o Conselho e, além de
estabelecer metas a serem cumpridas,
deu acesso às informações sobre as ações
desenvolvidas pelo Conselho conferindo
transparência à gestão.
A partir de então, a nova gestão começou a trabalhar focada em ações que
visavam diminuir custos, reduziu taxas,
modernizar a infraestrutura de informática,
avançar na padronização dos procedimentos da fiscalização e investir na modernização do Conselho para atender da melhor
forma possível as demandas dos profissionais e da sociedade. Essas ações que nortearam a primeira gestão foram ampliadas
e aprofundadas durante a segunda gestão
iniciada em 2009 que tinha como slogan
Compromisso, Inovação e Avanço.
Uma delas foi a atualização e expansão
da infraestrutura tecnológica que ampliou
os serviços prestados aos profissionais e
às empresas e diminuiu sensivelmente os

prazos para a emissão de documentos.
No setor Administrativo e Financeiro,
a mudança no procedimento de compras
reduziu gastos e a implantação do pregão
eletrônico gerou grande economia em relação às contratações feitas pelo Conselho. Além disso, a terceirização de 100%
da frota de veículos destinada à fiscalização reduziu em aproximadamente 30% os
custos se comparados com os gastos despendidos com os veículos dos funcionários
do Crea-Minas anteriormente.
Portanto, os recursos para os diversos
investimentos em infraestrutura vieram de
uma política de austeridade e controle de
gastos que permitiu à nova gestão transmitir ao conjunto dos profissionais do Sistema os seus benefícios que hoje podem ser
percebidos na queda do valor médio das
A.R.T.s, no aumento dos descontos e nas
taxas cobradas por serviços que na maioria dos casos foram zeradas. Além disso, a
gestão dos recursos do Crea-Minas passou
a ser feita com transparência, sendo que
todos os balancetes aprovados pelos conselheiros passaram a ser disponibilizados
no site do Conselho todos os meses.
Atualização e ampliação
da infraestrutura tecnológica
No início da primeira gestão, a Tecnologia era um dos setores críticos do Conselho, tanto do ponto de vista da qualidade
dos equipamentos quanto dos programas
utilizados. Os equipamento de segunda
linha eram completamente inadequados
para as exigências do Crea-Minas, pois
eram compostos por desktops de baixíssima performance. O parque tecnológico
estava totalmente sucateado, o que prejudicava o atendimento ao profissional. Para
se ter uma ideia, a rede era tão lenta para
atender o profissional que se formavam
filas intermináveis nos postos de atendimento.

O primeiro passo foi atualizar o parque
tecnológico com a aquisição de equipamentos de primeira linha de modo a atender primeiramente o interior, que estava
em situação mais crítica, aumentar o número de serviços disponíveis na internet e
permitir a criação do AtendeWeb que ainda hoje vem sendo aperfeiçoado, sempre
agregando novas possibilidades.
Em seguida foi preciso mudar toda a
infraestrutura de rede para aumentar a
segurança, possibilitar a implantação da
banda larga nas inspetorias e regionais e
mudar o sistema de transmissão de dados,
imprimindo maior agilidade aos serviços. A
rede de dados que interligava a sede às
inspetoria e regionais, na época tinha o
limite de 64k, que são os links de dados,
passou a ter 1.024k. Hoje, com essa nova
infraestrutura, o profissional consegue
ser atendido em qualquer inspetoria ou
cidade do estado com a mesma velocidade com que é atendido na sede. Ou seja,
diminuíram sensivelmente os prazos para
a emissão de documentos e dos serviços
prestados aos profissionais e às empresas.
Foi este investimento na infraestrutura
tecnológica que possibilitou a informatização com automação dos processos de
fiscalização disponibilizando certidões via
web, o desenvolvimento e a implantação
da nova A.R.T. Nacional e da CAT Nacional atendendo a Resolução 1025/2010
do Confea, o desenvolvimento do sistema
Ainweb, a reformulação do portal do Conselho, a criação da intranet com serviços
centralizado para os funcionários e o desenvolvimento do sistema Núcleo Gestor
de Processos para a Gerência Técnica,
dentre outras
Modernização da fiscalização
Também na área de fiscalização houve
um grande avanço nos últimos seis anos
com a mudança do modelo que era emREVISTA Vértice
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Especial
pregado havia anos, quando o Crea-Minas
só fiscalizava obras civis urbanas e a fiscalização não era informatizada. Hoje o
Conselho possui uma fiscalização multidisciplinar e cada vez mais especializada,

atuando em praticamente todas as áreas
da engenharia e agronomia, englobando
grandes empreendimentos de mineração,
geração e distribuição de energia, produção agrícola e florestal, produção indus-

Evolução e resultados
Gestões 2006/2008 e 2009/2011
Confira nos gráficos os principais avanços do Crea-Minas nos últimos seis anos:
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trial, alimentos, química e meio-ambiente,
dentre outros.
Ações como a apuração sobre diplomas falsos e a fiscalização do trabalho
do profissional estrangeiro no Brasil têm
buscado garantir mais segurança para a
sociedade. Além disso, o Crea-Minas vem
participando, desde o ano passado, numa
grande parceria com o Confea, das discussões sobre as principais diretrizes da
fiscalização em nível nacional.
A Fiscalização Móvel trouxe mais agilidade ao setor, já que anteriormente os
fiscais ficavam 70% do seu tempo no escritório lançando, nos processos, os dados
que eles coletavam na rua. Hoje, a equipe
de fiscais utiliza equipamentos de tecnologia de ponta para a coleta de dados dos
empreendimentos e dos serviços fazendo
a transmissão automática diretamente
para o sistema do Conselho evitando a
perda de tempo no trabalho interno e ganhando muito com a presença da fiscalização na rua.
Para modernizar ainda mais os trabalhos, a partir deste ano, os fiscais do
Crea-Minas passarão a utilizar o equipamento iPad 2 iniciando um novo ciclo na
fiscalização do Conselho com tablets. A
frota de veículos também foi renovada e
padronizada, sendo que os carros utilizados hoje, além de plotados com a marca
do Conselho, são equipados com ar condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico,
garantindo conforto e segurança para os
fiscais. Com isso, a imagem do Conselho
perante a sociedade fica fortalecida já que,
além dos carros personalizados, os fiscais
do Crea-Minas atuam devidamente uniformizados, usando coletes e crachás de
identificação.
Todas essas ações de fiscalização
realizadas por profissionais registrados e
devidamente habilitados buscam dar mais

Especial
unidades em tempo real, dentre outras.
Para Gilson Queiroz, que passará a
Presidência do Conselho, para o presidente eleito em 8 de novembro, Jobson
Andrade, apesar de a última gestão ter
buscado e conseguido cumprir vários dos
propósitos contidos no slogan Compromisso, Inovação e Avanço, muitos ainda são os
desafios para o próximo presidente. “Em
relação a esses três enunciados, eu tenho
a certeza e a tranquilidade para afirmar
que Compromisso nós tivemos e muito. Eu
me dediquei vigorosamente às duas gestões com um envolvimento muitas vezes
até acima das minhas possibilidades. Isso
porque, pelo fato de ocuparmos um cargo
honorífico, às vezes somos prejudicados

de alguma forma no exercício profissional
para podermos atender as demandas do
Conselho. Em termos de Inovação, nós
demos passos importantes principalmente
na área de gestão e ao mesmo tempo da
prestação de serviços com o aumento da
informatização. Da mesma forma em relação ao Avanço, nós avançamos na ampliação política da nossa atuação e na compreensão, pela sociedade, sobre o papel
do Conselho. Logicamente que ainda temos muitos desafios pela frente. E é neste
ponto que a próxima gestão, que começa
em janeiro e que tem como slongan Avançar com Visão do Futuro, deverá investir,
principalmente em relação às pendências
que ficaram da nossa gestão”, afirmou.

Eleição direta fortalece democracia
no Sistema Confea/Creas
Realizada no dia 8 de novembro, as
eleições diretas que escolheram o novo
presidente do Confea e os presidentes
dos Creas em todos os estados da federação ofereceram aos profissionais
da área tecnológica de todo o país mais
uma oportunidade para exercerem a democracia.
Em Minas Gerais, cinco candidatos
se apresentaram e levaram suas propostas de gestão do Conselho para os profissionais. O vencedor foi o engenheiro
civil Jobson Andrade que obteve 3.673
votos do total de 6.121 votos válidos. O
resultado foi homologado em 6 de dezembro pelo Plenário do Confea.
Formado pela Universidade do Vale
do Rio Doce – Univale, Jobson tem 18
anos de atuação profissional. Empresário
e gestor público, o candidato eleito é especialista em gerenciamento de projetos
e na elaboração de empreendimentos

públicos, privados e internacionais. Nos
últimos 12 anos participou ativamente
do Crea-Minas. Em 2000, foi indicado
pelo Sindicato dos Engenheiros de Minas
Gerais conselheiro para um mandato de
três anos. Em 2009, foi homologado pelo
Plenário do Crea-Minas vice-presidente
do Conselho, cargo que exerceu até
2010.

Arquivo pessoal

segurança à sociedade e garantir ao profissional acesso ao mercado de trabalho
ao coibir as ações de pessoas físicas e
jurídicas no exercício ilegal da profissão.
Além da atualização e ampliação da
infraestrutura tecnológica e da modernização da fiscalização, durante os últimos seis
anos, o Crea-Minas avançou em várias outras áreas de sua competência.
Fortalecimento das
relações institucionais
No sentido de fortalecer as entidades de classe e as instituições de ensino
aumentou os repasses financeiros para
a realização de eventos e cursos. Firmou
importantes parcerias com prefeituras, governo estadual, Ministério Público Estadual
e Federal em apoio a várias demandas da
sociedade nas áreas de meio ambiente,
acessibilidade e vistoria em estádios de futebol, dentre outras, obtendo importantes
resultados. Durante este período apoiou,
através de assessoria técnica especializada, vários municípios de Minas na elaboração e implantação de planos diretores.
Na área de Atendimento e Acervo
criou a Unidade Móvel de Atendimento, o
Crea-Móvel, para atendimento em grandes
eventos e ações integradas com outros
órgãos; instituiu o treinamento de funcionários através do ensino à distância com
redução de custos com deslocamento e
diárias; padronizou os procedimentos de
atendimento com a criação do manual de
atendimento que foi transformado em ebook e disponibilizado no site do Conselho
e criou o Centro de Gestão e Documentos
do Crea-Minas, antigo Arquivo, facilitando o
rastreamento e identificação de processos
na internet. Além disso, construiu novas
Inspetorias e Regionais e reformou várias
outras e implantou sistema de segurança
eletrônica nas inspetorias através de câmaras que possibilitam o monitoramento das

Jobson presidirá o Crea no triênio 2012/2014
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Entrevista

Com o reconhecimento da sociedade

VÉRTICE - Nestes seis anos a frente do Conselho, quais foram
os principais desafios enfrentados?
Gilson Queiroz – Quando resolvi disputar a eleição para a presidência do Conselho foi principalmente em função da qualidade
da prestação de serviço que o Crea-Minas oferece aos seus profissionais. Como profissional de mercado, eu sempre busquei o
Crea para obter minhas certidões, registrar minhas A.R.T.s e todas
as vezes encontrei dificuldades, principalmente em relação aos
normativos que eram mal interpretados e essa má interpretação
sempre dificultou a relação dos profissionais com o Crea. Esse foi
o principal desafio que me trouxe a essa gestão e o nosso primeiro foco foi melhorar o atendimento. Ao mesmo tempo, abrimos a
discussão sobre o custo do Crea, já que apenas 15% dos profissionais cumprem a lei e fazem A.R.T.
VÉRTICE - O que você destacaria como as grandes conquistas
das suas duas gestões?
Gilson Queiroz – Eu destacaria a compreensão sobre o papel do
Conselho, a importância das entidades de classe e, principalmente, a despersonificação da gestão. O Crea-Minas era extremamente presidencialista. Para se ter uma ideia, quando cheguei, em
2006, todos os dias punham uma pilha de processos na minha
REVISTA Vértice
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frente para serem avaliados e assinados. É humanamente impossível colocar nos ombros de uma só pessoa toda a gestão de um
Conselho enorme como este. Nós temos hoje 150 mil profissionais
registrados. Portanto, o Crea não é uma pequena empresa que o
dono resolve todos os problemas. Aqui tem trabalho para muita
gente. E nós conseguimos fazer a democratização, a distribuição
destas tarefas através de uma reforma administrativa em que colocamos os diretores - que antes não tinham papéis muito bem
definidos - com papéis claramente definidos e com uma estrutura
administrativa abaixo deles para cumprir a função que era delegada à diretoria. O novo modelo trouxe mais participação e mais
agilidade para as atividades do Conselho. Com isso, processos
que demoravam tempos e mais tempos esperando por uma assinatura do presidente, passaram a ser assinados por seis diretores,
o que reduziu muito o trabalho burocrático da presidência e deu
para fazermos uma ação política mais efetiva.
Na área tecnológica também houve avanço. Quando nós chegamos, a Informática era um setor marginal dentro de uma gerência administrativa e nós fizemos um grande investimento na área.
Mas não podia ser diferente porque a exigência do mundo moderno é essa e nós seríamos um Conselho completamente anacrônico se não informatizássemos nossas atividades, principalmente
nós, que somos profissionais da tecnologia. Quando cheguei, nós
tínhamos aquelas A.R.T.s de papel que demoravam meses para

Adriana von Krüger

Presidente do Crea-Minas por duas gestões (2006/2008 e
2009/2011), o engenheiro civil Gilson Queiroz graduou-se pela
UFMG em 1980. Antes de ser eleito presidente do Conselho, foi
supervisor de obras e diretor de Saneamento da Secretaria de
Estado da Saúde-MG. Desenvolveu projetos para a Copasa, foi
diretor de Obras da Sudecap, em Belo Horizonte, e coordenador da
Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-Minas por dois
mandatos. Coordenador regional da Mútua – Caixa de Assistência
dos Profissionais, representou o Conselho na Câmara da Construção Civil da Secretaria da Indústria e Comércio de Belo Horizonte.
Em maio deste ano, assumiu a presidência da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), órgão do Ministério da Saúde responsável pelo
saneamento do país e que possui a mais antiga e contínua experiência em ações de engenharia de saúde pública no Brasil. Nesta
entrevista à revista VÉRTICE, Gilson faz uma análise dos avanços
alcançados durante as suas duas gestões à frente do Crea-Minas
e os desafios colocados para o novo presidente eleito.

Gilson Queiroz fala de sua gestão à frente do Crea-Minas

Entrevista
ser digitadas e lançadas no sistema. Agora, o profissional faz a
sua A.R.T. de qualquer lugar e ela já entra automaticamente no
sistema. O Crea de Minas foi o único Crea do Brasil que conseguiu
implementar a tempo a A.R.T. Nacional que foi uma determinação
do Conselho Federal. Ainda hoje, passado um ano do prazo de exigência para sua implementação, vários Creas ainda não a implementaram. Aliás, eu não conheço outro que tenha implementado.

“Além de possuir uma enorme
estrutura física, o Crea-Minas tem o
reconhecimento institucional muito
grande da sociedade.”
VÉRTICE - E qual ação que deveria ou poderia ser implementada e não foi?
Gilson Queiroz – São várias, porque os desafios são muitos. Mas
o que me preocupa um pouco é o atendimento. Nós fizemos um
normativo para que, quando a A.R.T. tivesse algum erro, houvesse
um formulário para que se pudesse corrigir esse erro sem recolher
nova taxa e sem maiores burocracias. Simplesmente faríamos o
lançamento daquela correção no sistema e ponto. O atendimento
do Crea, no entanto, se recusa a fazer isso e eu não tive tempo para me dedicar a essa questão para conseguirmos avançar
efetivamente. Por isso, o atendimento do Conselho me preocupa
um pouco e eu acho que esse é um dos grandes desafios que o
presidente eleito, Jobson [Andrade], vai ter pela frente. Porque
o grande nó está na falta de compreensão dos normativos que
estão disponíveis. A cultura do atendimento do Conselho é a do
não. Ao invés de adotarmos a cultura do sim e atendermos bem
ao profissional, à empresa e à sociedade que procura o Conselho
e resolvermos o problema, a cultura aqui continua sendo a de
sempre colocarmos um obstáculo, uma dificuldade.
Já em relação à fiscalização, nós abolimos aquela fase em que
o fiscal saia sem identificação nenhuma, no carro próprio, procurando obras civis irregulares pela rua. Hoje nós temos a identificação do fiscal e dos veículos do Conselho e, portanto, não existe
mais esta dúvida sobre quem é fiscal do Crea ou não. Ao mesmo
tempo, passamos a fazer a fiscalização de forma inteligente, com
cruzamento de dados. Com isso saímos de 175 mil A.R.T.s, que
anotávamos em 2006, para 500 mil, em 2010. E com menos fiscais. Depois recompomos e renovamos o quadro de fiscalização,
já que o modelo anterior não avançava na inovação da maneira de
fiscalizar, então nós tivemos que fazer substituição. Agora temos

uma fiscalização mais ativa e atuando em muito mais áreas como
na engenharia, na agronomia, nos setores da indústria, da mineração e várias outras.
VÉRTICE - Qual foi o seu ganho de estar a frente do Crea-Minas
durante este seis anos?
Gilson Queiroz – Além de possuir uma enorme estrutura física, o
Crea-Minas tem o reconhecimento institucional muito grande da
sociedade. Prova disso é que órgãos do governo do Estado, prefeituras, Ministério Público, Tribunal Regional do Trabalho, e várias
outras instituições procuram o Conselho e veem nele a possibilidade de caminhar juntos e ajudar nas atividades que envolvem a
engenharia, arquitetura e agronomia. Do ponto de vista profissional eu aprendi muito aqui. Foi uma escola na qual passei seis anos
e onde, em termos de gestão, de informações sobre as nossas
profissões seja do ponto de vista da questão legal e da técnica
foi uma experiência muito rica para mim. Esse aprendizado é um
ganho que vou carregar para o resto da vida e, por isso, eu digo
que valeu a pena estar a frente do Conselho.
Do ponto de vista da importância política e social eu cito o
exemplo da última eleição no Crea. Eu acredito que a participação de segmentos diversos no processo mostra o quanto somos
valorizados. Inclusive este convite que me foi feito pela presidente
Dilma [para presidir a Funasa] não foi feito ao Gilson, simplesmente porque o Gilson é um engenheiro, mas sim porque ele estava
a frente deste Conselho. O convite veio em função do reconhecimento profissional, mas também muito em função do que eu representava institucionalmente. Então, por tudo isso, o Crea-Minas
é um Conselho muito importante.
VÉRTICE - Que mensagem você deixa para o próximo presidente eleito Jobson Andrade?
Gilson Queiroz – Digo para o meu amigo Jobson, companheiro
de muitos anos e de muitas batalhas, para que ele se prepare
para dedicar os melhores anos de sua vida a esse Conselho, pois
a expectativa dos profissionais e das empresas em relação a sua
gestão, com certeza, vai ser muito maior do que a que eles tiveram
em relação à minha. Além disso, ele tem uma responsabilidade
conosco porque o reconhecimento que os profissionais têm da
nossa gestão ajudou a elegê-lo. Ele tem grandes qualidades e
todas as condições de fazer uma gestão melhor do que a que fiz
porque ele trabalhou conosco durante todo esse período, é uma
pessoa inteligente, capaz e com certeza, se dedicando, vai fazer a
melhor gestão que o Crea-Minas já viu.
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Artigo Técnico

Faltou manutenção e ruiu.
Mas não é só esse o prezuízo social!
A inexistência de uma cultura de manutenção de edificações tem provocado a perda de
vidas humanas e um alto custo social aos brasileiros, mas não é por falta de legislação.
ro público, que poderia ser destinado a
outras importantes prioridades.
Organismos internacionais estimam o
custo de manutenção por ano em 1% do
valor da edificação. Mas, se após o primeiro ano não houver manutenção, ao final do
segundo ano o custo da manutenção será
maior que 2%, crescendo exponencialmente caso a situação persista, podendo
chegar até a sua demolição. Neste caso,
impactando o meio ambiente com os entulhos e com a busca de mais matéria prima
na natureza para nova construção.
O processo de manutenção começa
na elaboração dos projetos e especificações, quando deve ser observado o tipo
de uso das instalações para escolha de
materiais e equipamentos adequados, do
dimensionamento das instalações e da
estrutura condizente com as solicitações.
O projetista precisa informar ao constru-
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A ruína de uma edificação ou de um
ambiente construído tem causado a perda
de vidas humanas, custo financeiro elevado e deterioração da qualidade de vida dos
brasileiros. É bom lembrar que edificação
é tudo que é edificado ou construído pelo
homem: edifícios, vias, obras de arte, portos, lavouras, barragens etc. Porém, mesmo que não chegue à ruína, a inexistência
de uma cultura que priorize a manutenção
das edificações e ambientes construídos,
também está provocando um alto custo
para a sociedade brasileira.
Naturalmente, uma edificação vai perdendo seu desempenho ao longo de sua
vida, quer pela deterioração dos materiais,
quer pelo próprio uso ou por limpeza inadequada. Mas a falta de vistorias técnicas
periódicas e as manutenções corretivas e
preventivas são os principais motivos para
o exorbitante gasto inadequado do dinhei-

Ponte sobre o Rio das Velhas trincou e precisou ser demolida
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tor as observações que devem constar do
Manual de Operação, Uso e Manutenção
da Edificação (Moume) a ser entregue ao
usuário responsável pela edificação.
Pelas Normas da ABNT, o responsável
técnico pela construção da edificação só
pode utilizar materiais, procedimentos e
equipamentos certificados ou aprovados
em testes de laboratório. Caso contrário, assume inteira responsabilidade pela utilização, assim como se alterar os projetos sem
a concordância dos projetistas. Ao final da
obra, precisa entregar o Moume informando
ao proprietário ou usuário todos os procedimentos necessários para manutenção do
desempenho e garantia da edificação. Nele
estão os procedimentos para operação e
limpeza, as sobrecargas admissíveis, datas para vistorias técnicas periódicas, das
manutenções preventivas e corretivas, conforme NBR 14037, que o proprietário e o
usuário devem ter conhecimento.
Na entrega da obra, o construtor também precisa entregar todos os projetos
conforme construído, cópias das notas fiscais dos principais materiais e equipamentos utilizados, cópias dos laudos de testes
de laboratório e outros documentos importantes para rastreabilidade, e que facilitem
e minimizem os custos de manutenção.
O usuário precisa ser esclarecido sobre a necessidade de observar o Moume
e seguir todas as orientações, ou perde
a garantia dos construtores e projetistas
pelos serviços, materiais, equipamentos,
instalações e estrutura. Caso o construtor
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não forneça o Moume, assume a responsabilidade pelo uso ou por limpeza inadequados, prevalecendo o prazo de garantia
de cinco anos, exceto para estrutura que é
de 30 anos.
Isto se aplica a tudo que foi ou está
sendo construído no Brasil, pois existe
legislação que obriga os projetistas, construtores e usuários à obediência. Temos
as Normas Brasileiras da ABNT que normatizam os projetos, materiais, serviços
e procedimentos. Alguns relutantes questionam que Norma não é Lei! Claro! Mas
tem a força da Lei, pois nenhum juiz daria
sentença favorável a quem descumpriu as
Normas da ABNT.
Para os proprietários e usuários, existe
o Código de Defesa do Consumidor, que:
- no seu Art. 2º define: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final;
- no Art. 3º , §1°: produto é
qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial e no §2º: serviço
é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante
remuneração;
- na Seção IV, Das Práticas
Abusivas, no Art. 39, diz que é
vedado ao fornecedor de produto
ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: VII – colocar, no mercado
de consumo, qualquer produto ou
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas
específicas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas
Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional
de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro).
Portanto, hotéis, lojas, escolas, postos

de gasolina, oficinas e todas as edificações
que têm acesso de pessoas, pelas Normas
da ABNT, precisam de um Sistema de Manutenção.
As estradas, obras de arte, vias urbanas, edifícios públicos, áreas de preservação ambiental, praias, reservas indígenas,
rios, córregos, morros e encostas, áreas
de risco etc., também precisam de Sistema de Manutenção e de responsáveis com
recursos para executar todas as intervenções necessárias ou continuaremos a arcar com o exorbitante custo decorrente da
falta de manutenção.
Nas licitações públicas é fundamental
exigir a inclusão de procedimentos para
adoção de Sistema de Manutenção na elaboração dos projetos e na execução das
obras. É necessário estabelecer prazos de
garantia para materiais e equipamentos e
a elaboração do Moume. E, após a entrega definitiva, nomear um responsável para
cuidar, disponibilizando os recursos necessários para manutenção do desempenho
da edificação. Só assim teremos vias em
condições de trafegabilidade, edificações
públicas bonitas e ainda, com menor custo
social.
A cultura da manutenção precisa ser
infundida em nossa sociedade, não como
custo, mas como a garantia de que uma
edificação tenha desempenho pleno e sem
custos adicionais durante a sua vida útil
projetada. Quantas vidas e gastos desnecessários poderiam ter sido evitados com
inspeções periódicas, como no caso do
Palace II, no Rio de Janeiro, Ponte Rio das
Velhas, em Sabará, e tantos outros.
Manutenção de terras
agricultáveis e ecossistemas
Mas nem só as edificação precisam de
manutenção. Temos as terras agricultáveis
e ecossistemas deste nosso país, que são
patrimônio da humanidade, pois alimen-

tam os povos e preservam a vida, sem os
quais todos morrerão.
Os proprietários desses latifúndios têm
direito de uso, mas precisam preservar a
própria vida e são obrigados a respeitar o
Art. 186 da Constituição Federal:
A função social é cumprida
quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes
requisitos:
I - aproveitamento racional e
adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
Aproveitamento racional e adequado é
evitar erosão, não poluir com agroquímicos
e dar destinação correta às embalagens;
adubação, correção e irrigação compatíveis com o solo; preservar as nascentes,
matas ciliares, topos de morros e encostas
íngremes e não destruir os microrganismos
do solo. Fundamental também é dar condições para preservação da biodiversidade.
Como está a manutenção das características dos ecossistemas para que continuem mantendo a vida humana, a biodiversidade e a produzir alimentos?
Ninguém sabe!
Mas é fundamental uma ação urgente
para que estas terras continuem agricultáveis.
Na China, a perda de terras agricultáveis já ronda os 40%.
Já estamos nestas condições?
A Engenharia precisa levantar a voz e
mostrar os caminhos!

Maurício Fernandes da Costa
Engenheiro civil e Diretor do IMEC
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Assessoria de Imprensa Infraero

Expansão potencializa capacidade do
aeroporto de Confins

As obras de expansão do aeroporto de Confins foram iniciadas em outubro deste ano

Construído na década de 1980, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, principal terminal aéreo de Minas Gerais, passa,
pela primeira vez, por uma ampliação. As
obras têm como objetivo melhorar a infraestrutura do local visando a Copa do Mundo de 2014. A expansão do terminal é cogitada desde a transferência de mais de 120
voos domésticos do Aeroporto da Pampulha para o Tancredo Neves, em 2005.
O sinal de largada para as obras
do Terminal 1 foi dado no dia 21 de
outubro, com previsão de entrega em 31
de dezembro de 2013, após a Copa das
Confederações. A reforma aumentará a
capacidade do aeroporto, que vai passar de 5 milhões para 6,4 milhões de
passageiros por ano e consumirá R$
236,65 milhões do PAC 2, sendo realizada
em nove etapas pela empresa cearense
Consórcio Marquise-Normatel.
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“Nossa expectativa para as obras é
muito boa, pois estamos mobilizados para
o atendimento dos prazos. Porém, ainda
aguardamos a liberação de alguns elementos técnicos importantes de responsabilidade da Infraero que impactam na
efetivação de alguns serviços”, destaca o
diretor de engenharia e infraestrutura da
Construtora Marquise, Renan Carvalho.
Após o término das obras, o aeroporto, que atualmente possui uma área de
60.305 m², passará a ter 67.675 m². Com
as mudanças, os veículos não poderão
transitar entre o terminal de passageiros
e a área comercial, como acontece hoje.
Os balcões de check-in serão modificados,
todas as balanças substituídas e um novo
sistema de manuseio das bagagens será
implantado. O centro comercial, que hoje
conta com 36 lojas e oito quiosques, após
a reforma terá 71 lojas e 12 quiosques. Já

o pátio de estacionamento de aeronaves
do terminal de cargas, que possui cinco
posições de aeronaves, com as obras, terá
mais nove posições [Confira as etapas da
obra no infográfico da página 19].
De acordo com a superintendente do
Aeroporto, Maria Edwirges Madeira, em
setembro deste ano embarcaram e desembarcaram no aeroporto 6.828.050 milhões de passageiros, sendo que a tendência deste número é aumentar. “Haverá um
crescimento expressivo deste número nos
próximos anos e a capacidade do aeroporto será adequada à nova realidade econômica do país, em termos de infraestrutura
e inovação”, afirmou.
A superintendente ressalta que, com
a reforma, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves poderá ser comparado aos
maiores terminais aéreos do país, já que
atualmente ocupa a 5ª posição em movimentação de passageiros no Brasil. “A
tendência é que mais empresas e voos
venham somar a esta movimentação, daí
a necessidade de construir um terminal
remoto”, aponta. Neste terminal, que será
independente e construído próximo a uma
cabeceira de pista, vão circular 5 milhões
de passageiros por ano. Para implantá-lo
serão investidos R$ 100 milhões.
Segundo a Infraero, a licitação para
construção desse terminal será aberta ainda este ano. As obras estão previstas para
começarem em março do próximo ano e
serão entregue em 2013. De acordo com
a administração do aeroporto, cerca de 7
mil profissionais trabalham hoje no local e
com a ampliação a tendência é este nú-
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mero aumentar. Para o subsecretário de
Investimentos Estratégicos da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais (Sede), Luiz Antônio Athayde, a reforma visa consolidar o Aeroporto Tancredo
Neves como um novo grande concentrador
de cargas e passageiros para a região Sudeste do Brasil e América do Sul. “Desde
2003, o Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais, está trabalhando para
transformar o aeroporto em um forte indutor do desenvolvimento econômico de Minas, com capacidade de gerar empregos
de qualidade”, ressalta.
Ainda de acordo com Luiz Antônio
Athayde, a expansão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves é uma das grandes
prioridades do Governo de Minas Gerais.

“Esse é um dos projetos estratégicos do
Programa Estruturador Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira, conduzido
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico”, complementa.
ProAero
Não é apenas o Aeroporto de Confins
que está ampliando a sua capacidade de
operação. No interior do estado, muitos
terminais aéreos estão em reforma, com
recursos do Programa Aeroportuário de
Minas Gerais (ProAero), lançado pelo governo do Estado em 2006.
O programa visa adequar e ampliar a
malha aeroportuária estadual, com intuito
de promover acesso a todas as regiões de
Minas Gerais. O objetivo é construir uma
malha de aeroportos capaz de atender à

demanda de passageiros.
Desde o início do ProAero, 23 aeroportos já foram reformados. No total, foram
investidos R$ 297 milhões, sendo R$ 249
milhões do Governo do Estado e R$ 48
milhões do Governo Federal. São eles os
aeroportos de São João Del Rey, Diamantina, Iturama, Ituiutaba, Manhuaçu, Regional
da Zona da Mata, Poços de Caldas, Frutal, Guanhães, Araxá, Oliveira, Governador
Valadares, Guaxupé, Curvelo, Ouro Fino,
Divinópolis, Capelinha, Passos, Piumhi, Lavras, Cláudio, Ubá e Viçosa.
Esses aeroportos foram ampliados, as
pistas pavimentadas e nova sinalização foi
implantada. Foram construídas Seções de
Contra Incêndio, terminal de passageiros
aumentando assim a capacidade operacional.
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Ambiente

SOS mananciais

Zig Koch/Banco de Imagens ANA

Política de proteção ambiental é o melhor instrumento de defesa dos mananciais

Situada no extremo sul de Minas
Gerais, a cidade de Extrema tem se
destacado pelo pioneirismo em relação
às iniciativas que visam a preservação
de suas águas. A começar pelo Projeto
Recuperar e Preservar a Quantidade e
Qualidade das Águas dos Mananciais de
Consumo e Desenvolvimento do Médio
Sapucaí criado em 1996 com o intuito de
mostrar a necessidade de um diagnóstico
ambiental mais detalhado dos recursos
hídricos da região. Em 2001, foi elaborado
o Projeto Água é Vida com o objetivo de
obter diagnóstico ambiental de Extrema
por meio de mapas. Em 2003, o Instituto
Socioambiental (ISA) - organização não
governamental criada para defender
os bens e os direitos relativos ao meio
REVISTA Vértice
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ambiente - começou a trabalhar com
as bacias hidrográficas do Sistema
Cantareira, considerado o maior sistema
de abastecimento público da América
Latina que produz água para 50% da
população da Região Metropolitana de São
Paulo. A maior parte das nascentes desse
sistema fica na divisa entre São Paulo e
Minas Gerais, em Extrema e suas águas
constituem um dos principais mananciais
de abastecimento do Brasil.
Mas é em agosto de 2007 que o
município lança oficialmente o Projeto
Conservador das Águas com o objetivo de
preservar os mananciais e as nascentes no
município. Pioneiro no Brasil e criado a partir
da Lei Municipal 2.100, de 21 de dezembro
de 2005, o projeto faz parte do Programa

Produtor de Água criado pela Agência
Nacional das Águas (ANA) em 2002 , e
abrange três tipos de ações ambientais nas
Áreas de Preservação Permanente: as que
visem a conservação do solo da região, as
que foquem na restauração dessas áreas,
e aquelas que favoreçam a conservação
dos remanescentes florestais existentes.
“Ser o primeiro é um fator não muito bom,
pois o ideal seria se tivesse vários projetos
no Brasil para termos como exemplo”,
ressalta Paulo Henrique Pereira, secretário
municipal do Meio Ambiente de Extrema.
Tendo como referência o Programa
Produtor de Água que investe em
práticas de conservação de solo, ao
Projeto Conservador das Águas foram
acrescentadas de metas de cobertura
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vegetal e saneamento ambiental das
propriedades rurais. Ao ser implementado
se transformou na primeira lei municipal
no Brasil a regulamentar o pagamento
por serviços ambientais relacionados
com a água. Assim, o proprietário de
terras em que se localizam mananciais
de abastecimento recebe um pagamento
pela preservação do local, passando a ser
um produtor de água. Essa remuneração é
feita mediante a recuperação e proteção
das áreas próximas a nascentes e cursos
d’água. “É um incentivo ao agricultor,
além de dar um apoio financeiro”, afirma
Paulo Henrique Pereira. A iniciativa tem
o apoio do Governo do Estado de São
Paulo, da ANA e de instituições sem fins
lucrativos, como a Nature Conservancy,
para preservar e recuperar áreas que
conservam importantes mananciais do
Sistema Cantareira.
Os principais objetivos do Conservador
da Águas são garantir a sustentabilidade
socioambiental dos manejos e práticas
implantadas por meio do pagamento pelos
serviços ambientais, e gerar incentivos
econômicos para os proprietários que
ainda têm áreas de floresta nativa ou
que pretendem recuperar áreas. Além
de beneficiar cerca de 8,8 milhões de
pessoas que consomem a água do
Sistema Cantareira a implantação projeto
trouxe outros resultados positivos, como
a restauração 85,1 hectares de área
ciliar e o aumento de 20% da cobertura
florestal na microbacia. Possibilitou
também a implementação de práticas
conservacionistas como a construção
de bacias de infiltração (barraginhas)
para captação de água, a execução de
práticas de readequação de estradas em
17 quilômetros, além do desenvolvimento
de atividades de educação ambiental na
comunidade com os alunos dos produtores

rurais já envolvidos no projeto.
O Projeto Conservador das Águas
tem o objetivo de propiciar melhorias na
qualidade da água e na regularização
das vazões médias dos rios em bacias
hidrográficas que abastecem grande
parte da população. Daí sua importância
estratégica para o país ao atuar na
redução da erosão e do assoreamento de
mananciais no meio rural e por possuir
ações de conservação e restauração de
florestas nativas, além de práticas de
conservação de solo.

No Brasil, existem 12 projetos em
andamento em diversas cidades. Eles
contam com o apoio de empresas de
saneamento e têm como objetivo incentivar
as pessoas a mudarem de postura com
relação à política de preservação das
águas, fazendo com que o produtor rural
comece a utilizar técnicas sustentáveis
para não poluir as nascentes. “É necessário
uma postura conservacionista”, ressalta
Devanir Garcia do Santos, gerente de uso
sustentável da agua da Agência Nacional
das Águas.

Brasil das Águas
O Brasil dispõe hoje de 15% de toda
água doce existente no mundo, porém a
superexploração e o descaso ambiental
com os mananciais são fatores que podem tornar a escassez de água um problema para o país. Daí a necessidade de
preservação dessas fontes naturais através da adoção de um modelo de desenvolvimento planejado que proteja esses
mananciais.
Minas Gerais abriga as principais
bacias hidrográficas brasileiras e um dos
principais rios do estado é o São Francisco que nasce na Serra da Canastra e
segue em direção ao nordeste do Brasil
constituindo um recurso hídrico estratégico para o desenvolvimento econômico
desta região com importância fundamental para a pesca, navegação e irrigação.
Apesar da importância estratégica, esses
mananciais vêm sendo ameaçados pelo
desenvolvimento urbano que é uma das
maiores causas da degradação ambiental, principalmente aquelas causadas
pelas construções irregulares que não
podem ser atendidas pela infraestrutura
básica de saneamento e acabam despejando seus esgotos nos rios, poluindo-

os com materiais orgânicos, coliformes
e agrotóxicos utilizados nas plantações
próximas.
Desta forma, não só a qualidade, mas
a possibilidade de uso destas águas fica
cada vez mais comprometida. Outros
fatores que afetam os mananciais são o
desmatamento e o uso indevido do solo
que são responsáveis pelo desequilíbrio
ambiental. “Os mananciais são pontos
frágeis e por isso é necessário ter um
cuidado especial ao fazer uso de suas
águas. As pessoas precisam de água e
não dá para esperar aparecer outro manancial”, afirma o Gerente de Uso Sustentável da Água da Agência Nacional das
Águas, Devanir Garcia dos Santos.
Devido a esses problemas, a Lei
14.309 de 19 de junho de 2002, que
dispõe sobre as políticas florestais e de
proteção a biodiversidade em Minas Gerais foi alterada em janeiro deste ano,
prevendo a proteção dos mananciais.
Essas áreas passam a ser classificadas
como Unidades de Conservação de Uso
Sustentável, o que vai permitir o aprimoramento e proteção, sendo que a maioria
delas está localizada em zonas urbanas.
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Adriana von Krüger

NBR 15575 abre espaço para soluções
inovadoras na construção civil

Imagine um edifício que ofereça conforto térmico, acústico, de iluminação,
facilidade de manutenção, além de segurança estrutural e contra incêndios. Além
disso, esse edifício pode ser construído
com materiais inovadores, basta que eles
atendam ao desempenho determinado
pela norma instituída pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a NBR
15575.
A norma, que pretende melhorar o
desempenho da construção civil em edifícios habitacionais de até cinco pavimentos, muda totalmente a forma de edificar.
Isso porque foi concebida com base no
conceito de desempenho, diferentemente
do arcabouço normativo brasileiro, que
está baseado em prescrição. A mudança
é que a abordagem de desempenho está
preocupada com os resultados que um
edifício ou sistema deve atingir quando em
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utilização e não com a forma com que foi
construído.
A necessidade da norma veio da falta
de parâmetros para avaliar sistemas, componentes e materiais que fossem inovadores, embora não consagrados pelo uso,
e que só poderiam ser avaliados por requisitos de desempenho que não existiam
no Brasil. Em países desenvolvidos, normas de desempenho semelhantes à NBR
15575 existem desde o início dos anos de
1980. Para o coordenador da Comissão de
Estudos da ABNT, engenheiro civil Fábio
Villas Boas, “a grande mudança é o fato da
NBR 15575 facilitar a entrada de soluções
inovadoras no mercado”.
Apesar de estar em vigor desde 2010,
a norma ainda não é exigida, pois além de
estar passando por um processo de revisão, precisa seguir os trâmites da ABNT de
consulta pública e publicação definitiva. “O

principal motivo da revisão, que começou
antes mesmo da norma entrar em vigor, é
que o texto original da NBR 15575 levava
em conta parâmetros internacionais, bem
diferentes da realidade do mercado brasileiro”, explica Roberto Matozinhos, consultor do Sinduscon-MG.
A NBR 15575 é dividida em seis partes que tratam de requisitos gerais, requisitos para os sistemas estruturais, requisitos para os sistemas de pisos internos,
sistemas de vedações verticais externas
e internas, requisitos para sistemas de
coberturas e sistemas hidrossanitários.
Cada um desses requisitos deve atender
ao desempenho nos aspectos de segurança estrutural, segurança contra incêndio,
desempenho térmico, acústico, de iluminação, manutenibilidade, conforto tátil e
antropodinâmico. A estrutura da 15575
está baseada em requisitos quantitativos
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e em métodos de avaliação que permitem
mensurar o atendimento ou não desse desempenho. Embora a norma trate de edificações de até cinco pavimentos, ela vale
para qualquer edificação quando a altura
não interferir no sistema construtivo. “No
caso de pisos, de isolamento acústico, por
exemplo, a norma vale para todas as edificações”, explica Matozinhos.
Considerando o estágio técnico e socioeconômico do país, a NBR 15575 busca
definir um desempenho mínimo obrigatório
de acordo com as diretrizes da ISO 6241
de 1984, que define requisitos de desempenho. Roberto Matozinhos enfatiza que
a Norma foi desenvolvida a partir de 157
normas brasileiras prescritivas já existentes e em vigor. “O que ela faz é organizar
as informações”, afirma.
Complementar a outras como a NBR
10151 (Acústica - Avaliação do Ruído em
Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade – Procedimento) e a NBR 10152
(Níveis de Ruído para Conforto Acústico), a
NBR 15575 define o desempenho mínimo
obrigatório para alguns sistemas das edificações ao longo de uma vida útil mínima
obrigatória, entre outros fatores.
Segundo o coordenador do grupo de
revisão da norma, Fábio Villas Boas, um
dos pontos mais polêmicos da NBR 15575
eram os parâmetros acústicos exigidos,
que estavam muito acima do que o mercado oferece atualmente. De acordo com
o engenheiro, ou as empresas teriam que
criar novos produtos ou o grupo de estudo teria que diminuir os parâmetros exigidos. “O que ocorreu, no entanto, não
foi a redução dos parâmetros, e sim uma
alteração na forma já que, inicialmente, a
NBR 15575 determinava quantos decibéis
eram permitidos dentro das edificações, ou
seja, era exigido um nível de ruído interno.
Mas as construtoras não poderiam ficar

responsáveis pelo nível de ruído externo.
Desta forma, depois da revisão, foram definidos três cenários (baixa intensidade ou
normal, ruído intenso - grandes avenidas,
e excepcional - próximo a aeroportos, local
de shows etc.), e a vedação para cada um
deles. Assim, a norma determina um isolamento acústico a partir de 20 decibéis,
dependendo do cenário onde a edificação
se encontra”, explica.
Do ponto de vista prático, o principal
impacto para as construtoras está na necessidade de uma nova metodologia de
projeto. O desempenho de um sistema ou
edifício tem que ser resolvido no nível do
projeto, que responde por mais de 50% do
desempenho de uma obra, mas também
de uma série de agentes, que vão desde os
incorporadores, construtores, projetistas,
fabricantes de materiais, até os administradores pós-obra.
Para garantir o desempenho desejado
ao longo da vida útil do projeto é necessário refletir sobre as condições de uso da
edificação, de exposição. O que interessa
é o resultado final e não a forma como ele
foi atingido, qual foi a tecnologia utilizada e
por esta razão a metodologia de desempenho é tão importante para a inovação tecnológica na construção e induz a melhoria
da qualidade da construção civil brasileira:
parâmetro de qualidade mais real.
As normas técnicas não são leis. Mas
têm força de lei, em função do Código de
Defesa do Consumidor, o que faz com que
o maior fiscal seja o consumidor, que tem
o direito de exigir seu cumprimento. É o
setor que vai educar o consumidor para
comprar desempenho. Mas, para isso, o
grupo que trabalha na revisão precisa concluir o trabalho. Na reunião do dia 09 de
novembro último, foi solicitado à diretoria
da ABNT que prorrogasse esse prazo para
a exigibilidade da 15575, previsto para 12

de março de 2012.
A arquiteta Maria Henriqueta Alves
consultora técnica da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC), alerta
para o fato de que o prazo está chegando ao fim e alguns grupos técnicos ainda
não concluíram o trabalho, principalmente
em função da realização de alguns testes.
“Mesmo com reuniões quinzenais, dependemos de laboratórios para os testes. Se
a norma começar a ser exigida antes da
conclusão dos trabalhos, dificilmente ela
será cumprida”, ressalta.
Para Maria Henriqueta, que participa
da coordenação do movimento Moradia
Digna, há uma grande preocupação com
as moradias populares, já que a norma
traz impacto na qualidade e nos custos
das edificações. “É nossa função garantir
subsídio do governo para que os menos
favorecidos tenham acesso à moradias
que se enquadrem na 15575. No entanto,
um dos resultados da aplicação da norma
que acreditamos e defendemos é a oportunidade das empresas se diferenciarem,
e principalmente no sentido de melhorar o
padrão da habitação no Brasil”, conclui a
arquiteta.
Série de Normas NBR 15575:2008
Edifícios habitacionais de até
cinco pavimentos
Parte 1: Requisitos gerais
Parte 2: Requisitos para os sistemas
estruturais
Parte 3: Requisitos para os sistemas
de pisos internos
Errata 1:2009 – Parte 4: Sistemas de
vedações verticais externas e internas
Versão Corrigida: 2009 – Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e
internas
Parte 5: Requisitos para sistemas de
coberturas
Parte 6: Sistemas hidrossanitários
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Inspetorias

Adriana von Krüger

Parceria com Ministério Público agiliza
ações da inspetoria de Diamantina

Inspetoria de Diamantina e promotoria juntos em defesa dos profissionais e da sociedade

Com o objetivo de melhorar a fiscalização, visando a proteção da sociedade, o
Crea-Minas mantém diversos convênios e
acordos de cooperação técnica com prefeituras e outros órgãos públicos como o Ministério Público Estadual (MPE), o Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) e Procuradoria
da República em Minas Gerais (PRMGN). A
Inspetoria de Diamantina do Crea-Minas,
no entanto, além de manter convênios com
algumas prefeituras de sua área de abrangência, possui uma parceria com a Promotoria Pública daquela cidade. Para a comissão executiva da Inspetoria, composta pela
inspetora chefe, arquiteta e urbanista Ana
Paula Costa Andrade; a inspetora secretária, engenheira agrônoma Fernanda Bonzanini e pelo inspetor tesoureiro, técnico em
edificações João Antonio Correia da Costa,
essa parceria tem apoiado e potencializado
a atuação do Conselho no município.
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A inspetora chefe de Diamantina, a
arquiteta e urbanista Ana Paula Andrade,
conta que, quando foi morar na cidade,
conheceu uma outra realidade em relação
ao exercício ilegal da profissão. “A força do
Conselho no interior é menor que na capital
e com isso, tanto o acobertamento quanto
a atuação de leigos é muito maior. Esse foi
um dos motivos que nos levou a procurar
a promotoria para firmar essa parceria. A
ideia era ter um aliado local forte”, explica.
O promotor de Diamantina, Enéas Xavier Gomes, abraçou a causa e há cerca
de um ano a parceria vem funcionando
com resultados positivos. Quando a fiscalização do Crea encontra algum caso
de acobertamento ou exercício ilegal da
profissão, além de tramitar normalmente
com o processo no Sistema Confea/Creas,
ele é encaminhado para a promotoria do
município que convoca os envolvidos para

depor. Se o promotor entender que houve
infração, imediatamente instaura um processo civil contra os autores. O promotor
de Justiça Enéas Xavier ressalta a importância da parceria. “É a nossa forma de
colaborar com o Crea-Minas na proteção
da sociedade contra o exercício ilegal da
profissão”, afirma.
Para ilustrar a efetividade da parceria,
Ana Paula cita o caso de uma escola infantil particular que estava sendo construída
na cidade. “O fiscal do Crea constatou que
o projeto feito por um leigo havia sido assinado por um arquiteto e que não havia
responsável técnico. Além disso, quando visitou a obra, que era feita com prémoldado, notou uma rachadura. De posse
das ocorrências, a inspetora chefe foi ao
promotor que, imediatamente, embargou
a obra e convocou o proprietário para
prestar esclarecimentos. Posteriormente,
a inspetoria foi procurada e a obra regularizada, inclusive com a contratação de um
responsável técnico”, relata.
Ana Paula destaca que, a partir do próximo ano, quando a nova comissão executiva formada por João Antonio Correia da
Costa, inspetor chefe; Fernanda Bonzanini,
inspetor secretária e André Ávila, inspetor
tesoureiro tomar posse, a Inspetoria pretende levar esse exemplo de Diamantina
para outras cidades de sua jurisdição. “O
mais importante nessa parceria é o apoio
dado a fiscalização que é a atividade fim do
Conselho. Às vezes o fiscal tem dificuldade
em conseguir alguma documentação em
cartório e o promotor tem interferido diretamente e resolvido a questão”, finaliza.

Entidades

Aliança entre o Crea-Minas e o IEA-TM
beneficia sociedade
o biólogo Hideraldo Buch.
Desde sua criação, o Instituto trabalha
em parcerias com a Emater, o IEF e a
Superintendência de Saúde de Uberaba.
No comitê a sua atuação se dá em todas
as atividades da questão ambiental. “O
Instituto nunca deixou de participar das
reuniões em que discutimos tudo que
seja relacionado aos recursos hídricos da
bacia”, acrescenta Hideraldo.
Dentre as várias ações realizadas pelo
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande estão
a execução de cadastro de usuários, a
elaboração do Plano Diretor de Bacias Hidrográficas do GD8, a promoção de ações
de educação ambiental e sanitária, a divulgação das leis e formação de consciência
ambiental, a criação de comissões locais
de proteção ao meio ambiente, o estímulo
à implantação de medidas de saneamento

básico, a regularização da vazão dos cursos d’água, o envolvimento da população
local na busca de soluções que garantam
a autossustentabilidade das ações e projetos, o estímulo a regularização dos licenciamentos e outorgas na Bacia, a promoção de ações para a melhoria da qualidade
da água dos mananciais, a recomposição
das florestas em áreas essenciais e recuperação das áreas degradadas, dentre
outras.
Para o presidente do Instituto, Luciano
Veludo, a parceria entre o Crea-Minas e
o IEA-TM veio atender aos anseios dos
profissionais de engenharia da região.
“A parceria se concretizou através
da representatividade na Diretoria de
Atendimento e Acervo do Conselho e da
estruturação do espaço físico que hoje
abriga a Regional Rio Grande do CreaMinas”, ressalta Luciano.

Paulo Lúcio

A parceria do Crea-Minas com o
Instituto de Engenharia e Arquitetura do
Triângulo Mineiros (IEA-TM) tem rendido
bons frutos para o Conselho, a entidade e
a sociedade. Além de abrigar a inspetoria
e a regional do Conselho trazendo mais
agilidade nas soluções técnicas, o Instituto
favorece o atendimento dos profissionais
de Uberaba e de mais 29 municípios da
região do Vale do Rio Grande .
Criado em outubro de 1977 para defender os interesses dos profissionais da
área tecnológica, o IEA-TM extrapolou suas
funções e hoje atua com representatividade defendendo questões ambientais no
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande (GD8).
“Participamos de tudo que é demandado
dentro do Comitê, ajudando a decidir quais
afluentes da Bacia necessitam de maior
dedicação”, afirma o presidente do IEATM, o engenheiro civil Luciano Veludo.
A ideia de criação do Comitê surgiu
nas reuniões e discussões realizadas na
sede da entidade durante o ano de 1994,
sendo que em 2002, o Comitê foi oficialmente criado através do Decreto Lei
42.960, tendo como principal objetivo a
preservação do Rio Uberaba. “Desde as
primeiras reuniões em 1994, ficou pactuado dentro do IEA-TM que faríamos um
levantamento da situação do Rio Uberaba
bem como buscaríamos o fechamento de
parcerias para o plano diretor e cadastramento. Hoje, o rio é contemplado no comitê maior, e estamos desenvolvendo um
trabalho para viabilizar o subcomitê do Rio
Uberaba”, lembra o presidente do Comitê,

Diretoria do IEA-TM trabalha em parceria com o Crea-Minas
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Perfil

Uma das primeiras medidas do rei Dom João VI ao chegar com
a Corte no Brasil foi mandar buscar um engenheiro geógrafo em
Portugal para mapear o território da nova sede do governo. O fato
em si dá a medida da importância política e socioeconômica da
geografia para os povos ao longo da história da humanidade.
Foi essa dimensão humana que despertou em Grazielle Anjos
Carvalho o interesse pela geografia e a levou a prestar vestibular
para o curso. Hoje, a bacharel e mestre em Geografia e Análise
Ambiental pela UFMG lembra quando e como começou o seu interesse pela matéria que hoje é sua paixão. “Quando terminei o
segundo grau, cursado em escola pública, comecei a pensar em
uma profissão que me deixasse em contato com a natureza, mas a
minha relação com a geografia era muito superficial e somente no
pré-vestibular fui me encantar. Os professores eram muito bons e
tinham uma visão do todo que me fascinava”, conta.
Quando foi escolher a área que trabalharia no mestrado,
Grazielle chegou a conclusão de que não queria abrir mão de nada
dentro da geografia. “Percebi que só no urbano seria possível isso,
pois para planejar o urbano é preciso levar em consideração o
relevo, o clima, os rios, as áreas verdes. Não há como separar o
meio físico do humano. E essa complexidade é fascinante”, explica.
Tanto é assim que o tema de sua dissertação foi Análise espacial
urbano-sócio-ambiental como subsídio ao planejamento territorial
do município de Sabará. Em sua pesquisa, a geógrafa trabalhou na
identificação das áreas mais frágeis do município, tanto no aspecto
social quanto no ambiental, com o objetivo de definir prioridades
e orientar na implantação de ações públicas. Assim que terminou
o mestrado, em fevereiro de 2010, Grazielle foi trabalhar na PUCBetim em uma pesquisa para o município que envolvia o cálculo
de dois índices: Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) e Índice de
Qualidade de Vida Urbana (IQVU). “Aqui fica claro como a geografia
é ampla. Começamos estudando a cidade e chegamos ao social. É
disso que eu gosto”, enfatiza ela.
Mas Grazielle não se dedica apenas ao planejamento do espaço urbano. Ela também é pesquisadora e professora universitária
no curso de graduação em Ecologia e Geografia no UNI-BH, vicepresidente e uma das fundadoras da Associação dos Profissionais
Geógrafos do Estado de Minas Gerais (Aprogeo-MG).
A geógrafa lembra que a Aprogeo é resultado da insatisfação
de alguns colegas da turma de 2004. “Quando nos formamos, em

Camila Nogueira

Muito além da geografia

Grazille escolheu a geografia e encontrou muito mais

2007, vários colegas começaram a trabalhar com salário muito
abaixo do mínimo profissional. A partir daí, começamos um movimento e enviamos e-mails para vários profissionais até que resolvemos fazer uma reunião. Apareceram sete pessoas, que formaram a
primeira diretoria eleita da entidade. Hoje, a diretoria tem outra composição e participo também dessa segunda gestão. Conseguimos
organizar e criar um estatuto que hoje tem servido de referência
para a estruturação de outras entidades de profissionais geógrafos
em estados como Bahia e Espírito Santo. O nosso objetivo com a
Aprogeo-MG é criar delegacias de base para atender as demandas
de todo o estado”, ressalta.
Um dos trabalhos desenvolvidos pela Aprogeo-MG foi a criação
de um grupo de discussão na internet que está elaborando uma
tabela com valor de honorários para os profissionais da área. Hoje,
com cerca de 30 associados, a associação aguarda o prazo de três
anos para pleitear o direito de representação junto ao Plenário do
Crea-Minas.
É assim, nesse emaranhado de atividades, que Grazielle se realiza: estudando as interações humanas no espaço físico e social
e observando como flora e fauna se harmonizam para coexistirem
no ecossistema. “Ao buscar a geografia, queria uma profissão mais
dinâmica, que me permitisse conhecer vários lugares, mas a geografia me deu muito mais, me permitiu compreender as dinâmicas
físicas e sociais que ocorrem no espaço geográfico e hoje ensinálas”, finaliza.
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Minas e Gerais

De Nazareno para o Mundo
pa Solos dão conta de que as voçorocas são
responsáveis pela perda de 822,7 milhões
de toneladas de terra no país, o que traz um
prejuízo de US$ 4 bilhões por ano.
Na região do Alto Rio Grande e do Rio
das Mortes, houve um conjunto de fatores
naturais e históricos que contribuíram para
a formação de voçorocas. O Ciclo do Ouro
no século XVIII, as estradas de carros de boi
e o desmatamento, aliados a um crescimento urbano desordenado e ao uso agrícola não conservacionista, minerações não
licenciadas e lixões resultaram na paisagem
composta por mais de 2300 voçorocas nas
duas bacias, segundo mapeamento realizado pelo projeto Maria de Barro. A sub-bacia
do Baixo Rio das Mortes concentra 385 das
voçorocas, o equivalente a 0,54% da área.
Outra sub-bacia bastante afetada é a do Rio
Jacaré, onde foram constatados 563 buracos, representando 0,37% da área.
“Atualmente estamos participando da
elaboração do Plano Diretor das duas bacias”, conta o coordenador do Maria de Barro, o engenheiro agrônomo Vinícius Martins
Ferreira. Segundo o agrônomo, essa é uma
oportunidade de discutir a questão dos solos e propor uma mudança do paradigma
de seu uso. “Não se fala em degradação

Arquivo Maria de Barro

Arquivo Maria de Barro

Nazareno, localizada no Campo das
Vertentes, é uma típica cidade pequena das
Minas Gerais e quem chega pode jurar que
veio dela a inspiração do poema de Carlos
Drummond Cidadezinha Qualquer, quando
o poeta diz: Casas entre bananeiras/mulheres entre laranjeiras/ pomar amor cantar. /
Um homem vai devagar./ Um cachorro vai
devagar./ Um burro vai devagar./Devagar...
as janelas olham./Eta vida besta, meu Deus.
Mas é só a primeira impressão. Os
seus quase 8 mil habitantes têm visto uma
mudança de paisagem fruto de intenso
trabalho do projeto Maria de Barro. A lentidão descrita no poema de Drummond dá
lugar à urgência de “salvar nossos solos
para proteger nossas sociedades”, princípio
fundamental do projeto de desenvolvimento socioambiental que tem impacto em 35
municípios das bacias hidrográficas do Alto
Rio Grande e Rio das Mortes.
O foco do Maria de Barro é a recuperação de áreas degradadas pela erosão, especialmente onde há terra rasgada, significado do termo tupi-guarani ibiçoroc do qual
se origina voçoroca, que além de causar
perda de áreas produtivas, traz alterações
forçadas em rotas de tráfego e assoreamento de rios e córregos. Dados da Embra-

Área antigida por voçorocas antes e depois da intervenção do Projeto Maria de Barro
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do solo, o entendimento é de que ele é
uma mera superfície. Quem é da região já
se acostumou com a presença das voçorocas, mas elas não podem ser encaradas
com naturalidade, pois são reflexo do trato
do solo e da água nas propriedades. O solo
deve ser visto como um patrimônio da humanidade”, enfatiza.
Em seus 12 anos de atuação, o projeto
recuperou sete voçorocas, em uma área de
35 hectares, situadas em seis municípios. O
trabalho serviu de laboratórios para que as
pessoas conhecessem as técnicas de recuperação e os seus resultados. Vários profissionais, estudantes e outras ONGs já procuraram o projeto para aprender as técnicas e
procedimentos que renderam ao Maria de
Barro vários prêmios e capítulos específicos
em publicações com abordagens diversas
como Salvar Nossos Solos para Proteger
Nossas Sociedades, Histórias de um Brasil
que Funciona e 20 Experiências em Gestão
Pública e Cidadania – 2001.
Em outubro deste ano, 15 professores
da República do Congo vieram para uma
visita técnica. “Nós desenvolvemos uma
tecnologia social, que pode ser replicada
em qualquer lugar do mundo”, comemora
Vinícius.

Indicadores

COMUNICADO
A legislação que regulamenta anuidades e
taxas dos Conselhos
Profissionais foi alterada pela Lei 12.514, sancionada em
28 de outubro de 2011.
Em função disso, os valores para o ano de 2012
ainda não foram definidos.
Cabe aos Creas aguardar o Confea publicar
as resoluções que definem estes valores.
Acompanhe no site: www.crea-mg.org.br
Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de dezembro/10 a novembro/11 - Valores em R$/m2
(Fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon.mg.org.br)
Padrão / Meses
novembro/11
outubro/11
setembro/11
agosto/11
julho/11
junho/11
maio/11
abril/11
março/11
fevereiro/11
janeiro/11
dezembro/10

Baixo
939,36
938,70
936,12
932,10
930,89
929,15
928,49
924,67
921,75
920,99
920,16
914,95

R-1
NormaI
1.141,21
1.139,49
1.136,04
1.133,27
1.130,21
1.127,16
1.125,26
1.122,68
1.119,95
1.117,65
1.115,91
1.111,32

Projetos-Padrão Residenciais
Alto
1.414,26
1.409,27
1.404,97
1.402,24
1.396,32
1.391,96
1.389,65
1.384,64
1.382,03
1.376,80
1.373,84
1.368,72

Baixo
864,40
864,54
863,70
859,82
857,62
855,18
854,11
850,86
846,58
845,20
844,16
843,23

Projetos Padrão Galpão Industrial (IGI) e Residência Popular (RP1Q)
Meses
novembro/11
outubro/11
setembro/11
agosto/11
julho/11
junho/11
maio/11
abril/11
março/11
fevereiro/11
janeiro/11
dezembro/10

RP1Q
926,26
926,21
924,12
920,08
920,26
917,94
915,59
914,54
908,80
907,89
906,40
906,76

G1
493,08
492,85
492,10
490,28
489,86
489,14
488,18
486,31
483,91
483,05
482,64
484,06

PP-4
PP-4

NormaI
1.070,78
1.070,15
1.068,50
1.066,36
1.063,32
1,060,70
1.058,61
1.056,17
1.053,39
1.050,76
1.049,20
1.044,98

Baixo
819,64
820,38
819,70
815,93
814,03
811,79
810,66
807,47
803,30
802,02
801,32
801,12

R-8
NormaI
923,30
922,85
921,32
919,49
916,72
914,78
912,88
910,46
908,41
906,56
905,32
904,00

Alto
1.137,61
1.135,34
1.133,32
1.131,34
1.127,37
1.123,36
1.121,25
1.117,68
1.115,31
1.110,66
1.108,30
1.105,73

PIS
Baixo
616,70
616,22
616,04
613,03
611,41
609,66
608,45
606,97
604,09
602,19
601,38
599,36

NormaI
894,74
894,35
893,01
891,27
888,68
866,70
884,80
882,52
880,37
878,18
876,66
875,90

R-16

Alto
1.159,83
1.159,05
1.156,11
1.154,41
1.151,17
1.149,54
1.145,95
1.143,69
1.138,55
1.135,73
1.131,54
1.132,09

Projetos-Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)
CSL-8
CSL-16
CAL-8
Alto
Normal
Alto
Alto
Normal
Normal
1.328,56
997,07
897,60
1.196,94
1.049,70
novembro/11
1.148,88
1328,16
996,77
897,68
1.197,02
1.048,49
outubro/11
1.146,61
1.325,70
994,89
896,57
1.195,59
1.046,28
setembro/11
1.143,17
1.323,73
993,30
895,15
1.193,90
1.044,71
agosto/11
1.141,53
1.319,76
990,78
893,55
1.191,15
1.041,23
julho/11
1.136,34
1.317,87
989,54
893,00
1.190,26
1.041,16
junho/11
1.135,64
1.314,60
987,21
890,86
1.187,32
1.038,63
maio/11
1.133,08
1.311,34
984,55
888.53
1.184,40
1.035,45
abril/11
1.129,55
1.308,33
982,77
887,42
1.182,81
1.033,24
março/11
1.126,31
1.305,56
980,70
886,32
1.180,99
1.030,49
fevereiro/11
1.122,21
1.303,44
979,21
885,63
1.179,94
1.028,97
janeiro/11
1.120,06
1.303,28
978,61
885,08
1.179,75
1.028,02
dezembro/10
1.118,99

Padrão / Meses
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Mercado

Uberlândia investe para ser a capital
nacional da logística
Plataforma de Valor do Brasil Central.
O projeto visa aprimorar a infraestrutura
e a distribuição de mercadorias realizada
pelo município. “A população está motivada
para transformar a cidade, já consolidada
como sede dos grandes atacadistas, em
capital da logística. Estamos empenhados
e seguimos a todo vapor”, ressalta o
secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo de Uberlândia, o
engenheiro civil Paulo Sérgio Ferreira.
Uma das reivindicações do projeto
Plataforma de Valor do Brasil Central é
a modernização do aeroporto da cidade.
“Além de modernizar, a nossa pretensão
é construir um terminal de carga para
internacionalizar o aeroporto da cidade”,
afirma. Outra iniciativa que reafirma a intenção de Uberlândia em se firmar como
centro de logística no cenário nacional foi
a assinatura do termo aditivo do contrato
de concessão para o funcionamento, por
mais uma década, e expansão do Porto

Araípedez Luz

Cortada por uma malha rodoviária que
faz a ligação entre os maiores centros econômicos do país, como São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília,
Uberlândia tem se afirmado como um importante centro de distribuição de mercadorias. A hoje mais populosa cidade do Triângulo Mineiro, o município ganhou fôlego
comercial ao atrair, a partir da década de
1950, o maior grupo atacadista do Brasil,
o Sistema Integrado Martins. Atualmente
Uberlândia abriga, além do Martins, mais
quatro grandes empresas atacadistas do
país: Arcom, Peixoto, Aliança e União.
Hoje o município investe para se tornar a capital nacional da logística e para
isso, desde 2009, a prefeitura da cidade,
em parceria com Associação Comercial e
Industrial de Uberlândia (Aciub), Fundação
de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
(Fade) e o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), vem
trabalhando no desenvolvimento do projeto

Terreno destinado a expansão do Porto Seco do Cerrado (PSC) em Uberlândia
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Seco do Cerrado (PSC) no município.
Segundo Paulo Sérgio, vários engenheiros estão envolvidos no processo de
tornar Uberlândia a capital da logística já
que essa é uma atividade inerente à engenharia. “Os engenheiros atuam em todas
as etapas que envolvem a logística desde
a construção de galpões para novos armazéns, passando pelo desenvolvimento de
tecnologias que possibilitam operar veículos à distância e pela manutenção desses
veículos”, frisa.
A partir de 2012, Uberlândia vai sediar
a Movimenta, Feira Internacional de Logística realizada pela Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub). De
acordo com a assessoria da Aciub, a feira
reunirá centenas de expositores do Brasil
e de outros países com objetivo de atrair
investidores, empresários e profissionais
da área de logística que queiram conhecer novas tecnologias, produtos e serviços.
Engenheiros, construtoras e empreiteiras
poderão expor seus produtos e serviços
voltados para o setor de logística, como
construção de armazéns e rodovias.
Para Paulo Sérgio, as expectativas
para a Movimenta são muito boas. “Esperamos superar o movimento da Feniub que
é promovida e realizada pela Aciub, e consolidar Uberlândia como o principal centro
de logística do país”, finaliza.
Seminário promovido pelo
Crea-Minas debate logística
Como forma de promover a discussão
sobre questões como transporte e logística, o Crea-Minas realiza, anualmente, um
seminário que conta com a participação de

Mercado
diversas autoridades no assunto. O Conselho entende que transporte e logística são
fatores fundamentais para o desenvolvimento do estado e do país.
De acordo com o engenheiro civil e coordenador do Grupo de Trabalho de Transportes e Trânsito (GTTT) do Crea-Minas,
engenherio civil Luiz Carlos Pelegrin, os
seminários contribuem para o debate e a
busca de soluções em relação as questões
estratégicas que passam pela logística.
“Ao final de cada evento é elaborado um
documento com várias propostas que vão
desde a melhoria operacional do planejamento da circulação de passageiros e cargas no estado, passando pela ampliação
do número de portos secos nas cidades
polo que apresentam demanda para tal,
dentre outras. Essas propostas são encaminhadas aos órgãos responsáveis, sendo
que várias já foram acatadas e implantadas”, afirmou.

Logística no Brasil
Nos anos 1990, no Governo Collor
(1990/1992), com a abertura do mercado brasileiro e, em meados da década,
com a estabilização econômica trazida
pelo Plano Real, e ampliação do consumo interno, a logística ganhou destaque.
Naquele período, a indústria nacional foi
obrigada a investir na modernização do
processo produtivo e na qualidade.
No artigo Logística & Brasil, João
Flávio de Freitas Almeida, professor da
Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (Funcesi) destaca que “Há
alguns anos, a logística era o elo perdido
da modernização empresarial no Brasil;
entretanto, a estabilização econômica e
o crescimento de demanda internacional
pelos produtos brasileiros impulsionaram
algumas mudanças infraestruturais do
país no intuito de facilitar o escoamento

e manuseio de mercadorias. Empresas
prestadoras de serviço nesse setor buscam migrar de função de transportadoras
para a função de operadores logísticos.
Para isso, o investimento em tecnologia
da informação e profissionais de logística
qualificados se torna questão de sobrevivência no mercado globalizado”.
Outra questão relevante é que no
país, o setor rodoviário é responsável
por 58% da carga transportada fazendo
com que várias regiões do Brasil sejam
prejudicadas devido aos gargalos que se
formam dificultando o escoamento das
mercadorias através dessa modalidade
de transporte. Daí a necessidade de melhorar a qualidade das rodovias e aumentar a utilização de outras modalidades de
transporte como o hidroviário e ferroviário
como forma adequar a logística.
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Ler e Navegar
Alma lírica brasileira

DVD

Monica Salmaso
Biscoito Fino, 2011

Wagner Tiso
Biscoito Fino, 2011

DVD

Jards Macalé
Biscoito Fino, 2011

Echoes of Harlem
+ Diminuendo in blue

O novo trabalho do maestro
Wagner Tiso contempla obras consagradas do cinema, como temas
para O Guarani e Os Desafinados,
entre outros mais. Para isso, convidou o violoncelista Marcio Malard
para acompanhá-lo nas interpretações com mestres como Victor
Biglione e Kiko Prazeres. A direção
artística também fica por conta de
Wagner, que explora seu potencial
brasileiro de compor, renovando-se
com a justeza de seus arranjos. DVD

As
grandes equações
CD
Robert P. Crease
Jorge Zahar, 2011

O CD Jards tem várias
participações especiais como Luiz
Melodia, Frejat, Thais Gulin e Ava
Rocha. Outro destaque é o grupo de
músicos formado para a gravação,
com Cristovão Bastos à frente dos
trabalhos, além do próprio Jards.

Duke Ellington
Biscoito Fino, 2011

DVD

CD

O CD de Monica Salmaso é um
passeio pelo cancioneiro popular,
num garimpo de canções de sonoridade delicada, quase camerística.
Traz músicas como Melodia Sentimental (Villa Lobos), Derradeira
Primavera (Tom Jobim/Vinicius
de Moraes), História de Lily Braun
(Chico/Edu Lobo) e Meu Rádio e
Meu Mulato (Herivelto Martins). A
formação inclui apenas dois músicos: Teco Cardoso e Nelson Ayres.

Jards

Outras canções
de cinema

DVD

Esta compilação contempla
o melhor da carreira de Duke
Ellington. A coletânia traz as 44
principais músicas do artista.
Dentro deste álbum, encontra-se
um encarte com fotos contendo a
biografia detalhada.

As equações matemáticas são
o resultado do esforço humano em
conhecer e entender melhor a vida
e a natureza. Mais do que simples
ferramentas, elas têm o poder de
condensar gerações e gerações de
pesquisa e sintetizar novas concepções
CDde mundo. O livro As grandes
equações - a história das fórmulas
matemáticas mais importantes e os
cientistas que as criaram permite
acompanhar a jornada dessas descobertas e se deparar também com
a trajetória de seus pesquisadores,
suas tentativas, embates, dúvidas,
frustrações e alegrias, grandes nomes como Pitágoras, Newton, Euler, Maxwell, Einstein, Schödinger,
Heisenberg e muitos outros.

Steve Jobs a biografia

DVD

Walter Isaacson
CD
Companhia
das Letras, 2011

Grande sertão:
veredas
CD

DVD

CD

Walter Avancini
Som Livre, 2010

O livro, baseado em mais de
quarenta entrevistas com Jobs ao
longo de dois anos - e entrevistas
com mais de cem familiares, amigos, colegas e adversários -, narra
a vida atribulada do empresário
extremamente inventivo e de personalidade polêmica, cuja paixão
pela perfeição e cuja energia indomável revolucionaram seis grandes
indústrias: a computação pessoal,
o cinema de animação, a música, a
telefonia celular, a computação em
CD
tablet e a edição digital.

DVD

Viagens de Gulliver

O box de quatro DVDs de
Grande Sertão Veredas é o compacto do clássico exibido pela TV
Globo em 1985 que retratou um
dos mais aclamados livros de Guimarães Rosa. No romance, Riobaldo narra sua vida de jagunço: são
histórias de disputas, vinganças,
longas viagens, amores e mortes,
nos vários anos que este andou por
Minas, Goiás e sul da Bahia. Entre
seus companheiros, havia um que
muito lhe agradava e por quem
cultivava uma espécie de amor secreto: Reinaldo, ou Diadorim.
DVD

Jonathan Swift
Companhia das Letras, 2010

CD
A ascensão
do
dinheiro

Quem lê pela primeira vez
a versão original de Viagens de
Gulliver, tendo como pano de fundo
uma vaga lembrança de adaptações infantis, espanta-se ao constatar que tem nas mãos um dos
textos mais amargos do cânone
ocidental. Esta edição foi organizada pelo professor Robert DeMaria
Jr., também responsável pelo texto
de introdução e pelas notas, e conta com imagens preciosas, como
reproduções da folha de rosto e
do frontispício da primeira edição
da obra, além de mapas das diferentes terras citadas no romance,
inestimáveis para a leitura.

Baseado no livro de Niall
Ferguson e apresentado pelo
autor, A Ascensão do Dinheiro
explica a história financeira do
mundo, explorando como o
dinheiro moldou o caminho do
desenvolvimento humano, como
nosso complexo sistema financeiro
atual evoluiu através dos séculos e
como a mecânica desse sistema
econômico global trabalha para
criar riquezas aparentemente sem
limites – ou perdas catastróficas.
Ferguson viaja por vários países
explicando as origens do mundo
financeiro que conhecemos hoje.

Niall Ferguson
Log On, 2010
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