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Responsabilidade
eleitoral

Chegamos a mais um ano decisivo que reforça a conquista da democracia. Desta vez, 

vamos escolher o representante máximo da nação, o presidente da República, além do 

governador, senadores, deputados estaduais e federais. Lutamos por muitos anos para 

adquirir o direito ao voto e participar do processo democrático brasileiro. Contudo, paga-

mos caro para sustentar a nova forma de governo que tanto se ansiava. Foram 20 anos 

de recessão, com o sucateamento da engenharia, dificuldade em consolidar a política, a 

moeda e a economia.

Por isso mesmo, não devemos desperdiçar a oportunidade de participar e contribuir 

efetivamente na construção de uma sociedade mais justa para todos. Temos que honrar 

o poder de escolhermos os nossos representantes, exercendo a cidadania com clareza.

No ano passado vimos eclodir, por todo o Brasil, manifestações populares generalistas que não propunham mudan-

ças concretas. Mas, estes movimentos eram, sim, um reflexo da insatisfação popular e da necessidade de mudança. 

Agora, também é o momento de se manifestar, mas por meio do seu voto. É preciso voltar os olhos para os candidatos 

que realmente apresentem propostas consolidadas e comprometimento com a honestidade, com o desenvolvimento 

e a manutenção da democracia.

Estamos prontos e convencidos para escolher projetos, propostas, delineamentos condizentes com o que acredita-

mos? Sabemos escolher? O instrumento democrático não se faz só pela presença nas urnas, mas com a participação 

da sociedade organizada. Nesse contexto, a engenharia também cumpre um papel de catalisadora de informações 

para a profusão de ideias. É de essencial importância a organização da categoria para que os interesses afins sejam 

garantidos e preservados. A prerrogativa é entender que o momento não é apenas para o voto e a troca de gestores. 

É hora de reflexão.

Os profissionais da área tecnológica não podem ser meros coadjuvantes, precisam se posicionar como autorida-

des técnicas e como atores políticos. É urgente e necessário que a engenharia esteja presente nos debates sobre o 

desenvolvimento do país.

O Crea-Minas acredita nessa participação e se insere como um ator social importante, levantando debates de inte-

resse da sociedade, como nas Câmaras Temáticas de Mobilidade Urbana, Rodovias Federais e Valorização Profissional. 

Além disso, com os Encontros Regionais, durante 15 meses, percorremos todo o Estado levantando as necessidades 

dos municípios mineiros e propondo soluções em torno dos cinco eixos temáticos: alimentos, impacto das chuvas, meio 

ambiente, rodovias e urbanicidade.

Para efetivamente evoluir e se desenvolver, o país precisa estabelecer estratégias, planos e projetos pactuados 

com a sociedade e que perpassem por diversos governos. E nós, engenheiros e eleitores, somos peças fundamentais 

nessa engrenagem.
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Jobson Andrade 
Presidente do Crea-Minas
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Senhores editores,
 
Foi com incontida satisfação que li o perfil 
apontado na edição  nov/dez 2013 da 
Revista Vértice.
A professora Beatriz não só “teve notória 
desenvoltura nas ciências exatas”. Além de 
cientista,  pesquisadora, engenheira, ela veio 
ao mundo com a magnânima missão de 
compartilhar conhecimento. Tarefa essa que   
cumpriu com total brilho e generosidade.
À mestra com carinho!
 
Luiza Maria de Carvalho
EEUFMG-1982

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

Expediente
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Monitoramento de propostas
dos Encontros Regionais é crucial

Diagnósticos
técnicos
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Escreva para a
Revista Vértice

Envie sua opinião e sugestões 
para o e-mail: 

revistavertice@crea-mg.org.br
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Crédito rural exige acompanhamento 
de profissional habilitado

Um dos temas recorrentes nos Encon-
tros Regionais: Políticas Públicas e Corres-
ponsabilidade Social, realizados durante os 
anos de 2012 e 2013 pelo Crea-Minas em 
parceria com a Ouvidoria-Geral do Estado, 
em todas as regiões de Minas Gerais, foi 
a importância da participação de profis-
sionais da área tecnológica legalmente 
habilitados para orientar os agricultores e 
pecuaristas sobre a importância de se rea-
lizar o acompanhamento técnico efetivo da 
aplicação dos recursos obtidos via finan-
ciamento através de projeto. 

Os debates foram realizados no eixo 
alimentos e apontaram para a necessi-
dade da aplicação efetiva da Resolução 
342/1990 do sistema de regulamentação 
das profissões da área tecnológica. Essa 
resolução discrimina as atividades rela-
tivas a empreendimentos agropecuários, 
florestais, agroindustriais e de armaze-
nagem com ou sem utilização de crédito 
rural ou incentivo fiscal, que implicam na 

participação efetiva e autoria declarada de 
profissionais legalmente habilitados.

Para o engenheiro agrônomo e analis-
ta da Câmara Especializada de Agronomia 
do Crea-Minas (Ceag), Gustavo Freitas, o 
principal problema em relação aos finan-
ciamentos agrossilvipastoris é o fato de 
que muitas vezes o agricultor faz o finan-
ciamento para um determinado empreen-
dimento sem que o banco exija o projeto 
técnico e econômico daquele investimento. 

Gustavo lembra que a Resolução 
342/1990 é clara ao determinar que os 
trabalhos gráficos que consubstanciam 
o exercício de atividades como planos, 
programas, projetos, especificações, or-
çamentos, laudos, pareceres, relatórios ou 
similares são obrigatórios, além da assina-
tura do autor, a menção explícita do seu 
título profissional e número de registro no 
Crea . “É bom lembrar que de acordo com 
a Resolução, todo contrato escrito ou ver-
bal para prestação de serviços profissio-

nais relacionados a atividades nela especi-
ficadas deverá ser registrado, sob a forma 
de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(A.R.T.), no Crea da jurisdição em que o 
profissional presta o serviço, nos termos 
da Lei 6.496/1977 e das normatizações 
expedidas pelo sistema de regulamenta-
ção das profissões da área tecnológica”, 
ressaltou.

Daí a reação das Câmaras Especia-
lizadas de Agronomia dos Creas de todo 
o país diante da notícia veiculada na im-
prensa em julho de 2013 informando que 
bancos estariam anunciando financiamen-
to de crédito rural concedidos apenas com 
apresentação, por parte do proponente, de 
mero orçamento. 

Gustavo ressalta que o financiamento 
rural só deveria ser viabilizado e o crédito 
concedido mediante a apresentação, por 
parte do proponente, de projeto técnico 
elaborado por profissional legalmente 
habilitado, conforme prevê a Lei Federal 
5.194/1966, que regula o exercício das 
profissões da área tecnológica, incluindo 
os profissionais da modalidade agronomia: 
engenheiro agrícola, engenheiro  agrô-
nomo, engenheiro florestal, engenheiro 
de pesca e respectivos técnicos. “Ao ela-
borar o projeto técnico e condicioná-lo à 
assistência técnica, o profissional assume 
o compromisso de orientar e assistir tec-
nicamente o tomador do empréstimo, po-
tencializando as possibilidades de sucesso 
financeiro da atividade financiada. Ao rea-
lizar visitas de orientação técnica ao em-
preendimento financiado e emitir relatórios 
de vistoria dessas visitas, garante também 
o correto e adequado uso dos recursos 
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financeiros e sua aplicação na atividade 
para a qual o empréstimo foi concedido. 
Além disso, esses documentos técnicos 
servem de subsídios para o processo de 
fiscalização da operação exigida legalmen-
te pelo Banco Central”, afirmou. 

De acordo com o engenheiro agrô-
nomo, para a concessão de crédito de 
investimento também se torna imprescin-
dível a presença do projeto técnico, pois 
só através dele o agente financeiro pode 
estar seguro de que os investimentos a fi-
nanciar são compatíveis, estão dimensio-
nados, quantificados e orçados de acor-
do com a vocação agrícola, o tamanho 
da propriedade e sua real necessidade. 
“Além disso, o profissional que elabora 
o projeto também acompanha e orienta 
o mutuário no uso, na implantação e na 
construção dos itens financiados, garan-
tindo a correta e adequada utilização dos 
recursos”, destacou. 

Para a supervisora de fiscalização do 
Crea-Minas, técnica em eletrônica Patrícia 
Monteiro, a maioria das irregularidades 
constatadas em financiamentos rurais 
pela fiscalização do Conselho é em relação 
à falta de um responsável técnico.“Isso 
ocorre por causa do desconhecimento 
e do não cumprimento da legislação por 
parte do mutuário e pelo descumprimento 
da legislação do sistema de regulamenta-
ção das profissões da área tecnológica por 
parte das instituições financeiras. Visando 
encontrar meios de sanar essas irregulari-
dades e para que se tenha a efetiva parti-
cipação do profissional na elaboração dos 
projetos de financiamentos rurais, a pro-
posta da fiscalização do Crea-Minas é es-
tabelecer um convênio entre o Conselho e 
o Banco Central com o intuito de reafirmar 
a necessidade da presença do profissional 
legalmente habilitado no ato da contrata-
ção do financiamento”, ressaltou. 

A Ceag e a Emater possuem desde 

1997 uma parceria que foi ratificada em 
2013, determinando que nos projetos re-
ferentes ao crédito rural (Pronaf) o pro-
fissional poderá anotar uma única A.R.T. 
de obra ou serviço para até trinta projetos 
ou assistência técnica prestada no mes-
mo mês a agricultores familiares. Os pro-
dutores assistidos pelos profissionais da 
Emater estão quites com a obrigação jun-
to ao Conselho. Além disso, a Câmara Es-
pecializada de Agronomia do Crea-Minas 
publicou no final de 2013 uma decisão, 
nos moldes da direcionada aos extensio-
nistas da Emater, viabilizando a atuação 
de qualquer profissional habilitado que 
queira atuar na elaboração de projetos ou 
assistência técnica referentes ao Pronaf.

O engenheiro agrônomo e presidente 
da Sociedade Mineira dos Engenheiros 
Agrônomos de Minas Gerais (Smea), Emilio 
Mouchrek ressalta que essa polêmica  so-
bre os financiamentos de empreendimen-
tos agrossilvipastoris poderia ser evitada 
se a legislação fosse realmente cumprida. 
“A Lei de Crédito Rural (Lei 4.829/1965) 
determina que o financiamento para as ati-
vidades agrícolas só poderia ser liberado e 
aplicado com um cronograma de projetos. 
O profissional devidamente qualificado e 
habilitado faria o projeto técnico, e após 
sua aprovação as parcelas do financia-
mento seriam liberadas na periodicidade 
necessária de acordo com a execução das 
atividades anteriores pelo mutuário. Isso 
chama-se Crédito Rural Orientado e Diri-
gido (CROD)”, afirmou. 

 O presidente da Smea lembra que 
a Lei de Crédito Rural foi elaborada por 
engenheiros agrônomos e aprovada pelo 
então presidente da República Castelo 
Branco, obrigando os bancos a liberarem 
o crédito rural somente sob a supervisão 
e aprovação de especialistas como enge-
nheiros agrônomos, engenheiro florestal 
e engenheiros agrícolas. “Somente desta 

forma poderia haver progresso da ativi-
dade agropecuária, pois o financiamento 
agrícola só beneficiaria a agricultura bra-
sileira se orientado por um projeto e exe-
cutado por profissionais qualificados e ha-
bilitados. Em todos os encontros regionais 
que trabalhei como facilitador a grande 
reivindicação era a de mais recursos para 
o crédito rural, e esses recursos precisam 
ser enviados para os locais de maior de-
manda, sendo que ao serem aprovados 
deveriam ser aplicados mediante a ela-
boração de projetos técnicos e econômi-
cos por profissionais especializados. Essa 
questão da liberação de crédito rural com 
projeto técnico e econômico apropriado é 
um problema nacional e a única solução é 
aplicar a lei de credito rural e os bancos a 
respeitarem”, frisou. 

Para o engenheiro agrônomo e con-
selheiro do Crea-Minas que atua na área 
de crédito rural e consultoria agrícola há 
mais de vinte anos, Emerson Tinoco, um 
dos equívocos levantados pela sociedade 
em relação à exigência de um profissional 
habilitado na elaboração e acompanha-
mento do projeto técnico e econômico 
de crédito rural é que traria mais custos 
para o produtor rural. “Isto não é verdade. 
Pelo contrário, ao contratar um profissio-
nal legalmente habilitado o mutuário não 
só ficará resguardado legalmente pela 
A.R.T. como não terá nenhuma despesa 
com este profissional. A sua única despe-
sa será com os honorários do profissional,  
já estabelecidos desde 1965 pela Lei de 
Crédito Rural. Portanto, atividades como 
a elaboração de planos, programas, pro-
jetos, especificações, orçamentos, laudos, 
pareceres, relatórios ou similares por um 
profissional habilitado não geram custos 
adicionais para o proponente, mas sim a 
utilização de forma correta desses instru-
mentos para viabilizar de forma legal o seu 
empreendimento”, finalizou.
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Crea-Minas traça diagnóstico da 
mobilidade na RMBH
Estudo vai apontar novos trajetos e especialistas alertam para 
necessidade de integração operacional e tarifária 

Para oferecer sua contribuição à so-

ciedade e aos órgãos técnicos, o Crea-

-Minas, por meio de sua Câmara Temática 

de Mobilidade Urbana, elaborou, em 2013, 

um diagnóstico sobre as condições de 

deslocamento das pessoas e cargas na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH). Com a participação da Agência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana 

de BH, da Secretaria de Estado de De-

senvolvimento Econômico, da Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), do Sin-

dicato da Indústria da Construção Pesada 

de Minas Gerais (Sicepot) e da Empresa de 

Transportes e Transito da capital (BHTrans), 

a Câmara realizou nove encontros, onde 

foram discutidas alternativas técnicas, 

com base em pesquisas e trabalhos cien-

tíficos de diversos centros e instituições. 

Segundo Osvaldo Dehon, coordenador da 

câmara temática, o estudo vai servir de 

referência técnica para profissionais, em-

presas, poder público e sociedade. Para 

o relatório final, que está em elaboração, 

serão feitas simulações e avaliados os 

melhores trajetos para a região. Na avalia-

ção do coordenador, há uma necessidade 

urgente de melhorar o transporte público, 

“que poderá entrar em colapso, pela falta 

de financiamento do sistema”

O estudo vem se somar aos esforços 

feitos pela sociedade e pelo poder pú-

blico para solucionar os problemas que 

afetam a mobilidade nas grandes cidades 

do país, incluída a capital mineira, onde 

a frota de veículos mais que dobrou nos 

últimos 10 anos.

 O governo federal anunciou em janei-

ro deste ano, mais R$ 2,5 bilhões para as 

obras de expansão do metrô de Belo Hori-

zonte. O valor complementa outros R$ 6 bi, 

e alimenta uma novela de quase 30 anos, 
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quando o trem de superfície começou a 

operar na capital. No entorno da cidade, as 

obras de ampliação do Anel Rodoviário, co-

nhecido pelo trânsito intenso e acidentes 

constantes, aguardam o projeto executivo 

que está sendo elaborado pelo governo 

do Estado. Para três trechos considerados 

pontos críticos da via, a licitação das obras 

será antecipada.

Nos dois principais corredores de 

transportes da Capital, avenidas Antônio 

Carlos e Cristiano Machado, começam a 

circular, em fase experimental, os veículos 

do transporte rápido por ônibus (BRT). Com 

embarque e desembarque no mesmo piso, 

o sistema é composto de ônibus articula-

dos com maior capacidade. Seu custo e 

prazo de implantação, menores que o do 

metrô, foi o principal motivo para sua ado-

ção nos projetos de mobilidade das cida-

des que vão receber os jogos da Copa do 

Mundo, financiados pelo governo federal.
Na ordem do dia
A mobilidade entrou definitivamente 

na pauta do poder público. Há dois anos, o 

Brasil conta com uma Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, que foi instituída pela 

Lei 12.587/2012. Nela ficou estabelecida 

a prioridade do transporte coletivo sobre 

o individual e da circulação de pedestres 

sobre a de veículos. Uma de suas diretrizes 

é a integração da mobilidade com a políti-

ca de desenvolvimento urbano. Até 2015, 

deverão ser desenvolvidos planos locais e 

regionais de mobilidade, como condição 

para que estados e municípios obtenham 

financiamentos para essa área.

Outra conquista está em curso. Em de-

zembro de 2013, a Câmara dos Deputados 

aprovou a Proposta de Emenda Constitu-

cional (PEC) 90/2011, que tramita agora 

no Senado, que equipara o transporte 

coletivo ao rol dos demais direitos sociais. 

A nova condição legal poderá significar a 

adoção de políticas públicas de maior al-

cance social.

A mobilidade urbana entrou também 

na pauta da sociedade. Em junho do ano 

passado, a qualidade e o valor da tarifa 

cobrado pelo transporte público foram 

os estopins de grandes manifestações 

de rua. Conduzido principalmente pela 

juventude, as manifestações foram reto-

madas nesse ano com a defesa da cha-

mada Tarifa Zero. A reivindicação é que 

o poder público subsidie todos os custos 

do transporte, a partir dos recursos oriun-

dos dos impostos, como acontece com os 

sistemas de saúde, segurança pública e 

educação.
Frota cresce 138% no país
O Brasil terminou o ano de 2012 com 

uma frota total de 76.137.125 veículos 

automotores. Comparando-se aos núme-

ros de 2001, quando havia 34,9 milhões 

de veículos automotores, o crescimento foi 

da ordem de 138,6%. No mesmo período 

a população cresceu cerca de 12%. Os 

dados fazem parte do relatório “Evolução 

da Frota de Automóveis e Motos no Brasil 

2001-2012”, preparado pelo Observató-

rio das Metrópoles em 2013. O número de 

automóveis cresceu 104,5% e o de motos 

atingiu a marca 339,5%.

Nas regiões metropolitanas, a compo-

sição da frota varia de 62% a 88% para 

automóveis e de 5,9% a 28% para motos, 

segundo o relatório. 

A taxa de motorização em Belo Hori-

zonte é de aproximadamente 600 veículos 

por cada um mil habitantes, segundo da-

dos do Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais (Detran-MG) e do IBGE. Ao invés de 

significar um desenvolvimento da cidade, 

devido ao aumento de renda da população, 

a situação contrapõe-se aos preceitos da 

mobilidade urbana sustentável. O aumento 

da taxa de motorização também reduz a 

velocidade média do transporte coletivo 

e individual. Segundo dados de 2008 da 

BHTrans, na capital mineira, a velocidade 

é de 19,8 km/h na rede viária municipal e 

14,3 km/h na área central. Para automó-

veis, é de 26,2 km/h e 18 km/h .

O custo financeiro e social da crescen-

te motorização é motivo de preocupação 

para muitos especialistas, dentre eles o 

engenheiro civil José Carlos Xavier, secre-

tário nacional de mobilidade do Ministério 

das Cidades no período de 2003 a 2007. 
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Segundo o engenheiro, ninguém pode 

questionar o direito de qualquer cidadão 

possuir um automóvel, mas o uso dele na 

via pública sim. “A opção pelo transporte 

coletivo e modos não motorizados tem que 

ser bonificada pela possibilidade de sus-

tentabilidade urbana que cria. Já o trans-

porte individual, pelo espaço que consome, 

especialmente o viário das áreas constru-

ídas com os recursos de todos os contri-

buintes, deve ser custeado somente pelo 

optante”, polemiza.

Além dos males à saúde, provocados 

pelo estresse, pela poluição e pelos aci-

dentes, a imobilidade reduz a chamada 

competitividade urbana, por gerar impacto 

nas atividades econômicas indispensáveis 

à manutenção da dinâmica das cidades. 

Para a engenheira de transportes Sabina 

Leite, são vários os efeitos colaterais cau-

sados pela imobilidade. “Qual empresário 

vai abrir empresa numa cidade engarrafa-

da?”, questiona. “A fluidez do trânsito pre-

cisa ser melhor trabalhada, pois a cidade 

vive uma política de uso do automóvel, o 

que gera um nó no trânsito e, automati-

camente, impede a circulação de serviços 

importantes, como ambulância e distribui-

ção de carga”, detalha Sabina.

Analisando a acessibilidade espacial 

urbana, o geógrafo Carlos Lobo, chefe 

do departamento de Geografia da UFMG, 

aponta como agravante dessa situação 

a intensa centralização de serviços, que 

obriga a população residente na periferia 

metropolitana a percorrer grandes distân-

cias para usufruir dos serviços que so-

mente as áreas centrais oferecerem. Atu-

almente ele trabalha com uma pesquisa 

que analisa o aumento da pendularidade 

na Região Metropolitana de BH a partir de 

dados sobre o movimento de trabalhado-

res e estudantes da área central para a 

periferia e da periferia para a área cen-

tral. Segundo o especialista, é necessá-

rio investir em novas centralidades. “Não 

basta ampliar vias e construir viadutos, o 

número de veículos particulares vai conti-

nuar a crescer. É uma luta meio inglória”, 

desabafa. Para ele, a saída é investir em 

trens urbanos para melhorar a qualidade 

do transporte público e atrair aqueles que 

usam o transporte individual.
Pesquisa mostra crescimento 
do transporte individual
O transporte coletivo na Região Metro-

politana de BH caiu de 44,2% do total de 

viagens realizados em 2002 para 31,4 % 

em 2012. Já o transporte individual mo-

torizado subiu de 18,2% para 30.8%. Os 

resultados são da Pesquisa Origem/Desti-

no, realizada pela Secretaria de Estado de 

Gestão Metropolitana, divulgada no final do 

ano passado.

O motivo principal das viagens conti-

nua sendo de trabalho (38%), seguido por 

escola (24%). O tempo médio de viagem 

na região metropolitana passou de 42 mi-

nutos para 62 minutos. No transporte indi-

vidual o tempo passou de 23 minutos para 

32 minutos. Transportes não motorizados 

como bicicleta ou o modal a pé, manti-

veram-se no mesmo patamar. Políticas 

de incentivo ao uso da bicicleta são mais 

que indicadas nesse caso, mas apesar da 

criação de algumas faixas de ciclovias na 

capital, falta estrutura para que essa mo-

dalidade de transporte cresça 
Soluções
As soluções de linha de alta capa-

cidade propostas pela Câmara Temática 

do Crea-Minas englobam a conclusão da 

Linha 2 do metrô (Barreiro-Hospitais), a 

criação de um sistema que articule a ci-

dade de Ribeirão das Neves ao sistema 

Vilarinho, o que vai aumentar a oferta de 

viagens na Linha 1 do metrô, e a extensão 

do sistema de metrô da Linha Eldorado até 

a cidade de Betim.

Com base na Pesquisa Origem Destino 

(OD) 2012, que levantou as demandas de 

viagens no sistema de transporte, o diag-

nóstico da Câmara Temática identificou 

quatro corredores com maior número de 

viagens.

Ribeirão das Neves .....169.864

Santa Luzia...................234.755

Barreiro/Ibirité ............301.861

Betim/Contagem. .........485.047

Nas condições atuais, e considerando-

-se a capacidade de cada modal, foi suge-

rida a adoção de monotrilho, metrô e BRT. 

São sugestões iniciais, sem definição de 

preferência. “Após a avaliação dos trajetos 

é que iremos apresentar a melhor alterna-

tiva, pois isso vai depender de impactos 

econômicos, sociais e ambientais, explica 

o coordenador da Câmara Temática, Os-

valdo Dehon. Para ele, é essencial que 

se mude a maneira como se organiza o 

sistema de transportes na Região Metro-

politana, onde há a necessidade de uma 

integração operacional.

Segundo Dehon, a expectativa é de 

uma nova modelagem do transporte, que 

estabeleça condições de financiamento, 

operação, manutenção e definição da parti-

cipação privada, dentre outras alternativas. 
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Na avaliação do coordenador, falta articu-

lação entre os agentes do sistema, pois “o 

grande questão é quem vai operar”, resu-

me. A gestão do metrô em Belo Horizonte 

é um desses gargalos. Para Dehon, não há 

dúvidas de que “a CBTU tem as melhores 

condições técnicas para esta operação”. 

Já o engenheiro industrial e mecâ-

nico, Charliston Marques Moreira, ge-

rente de planejamento metropolitano da 

Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e 

membro da Câmara Temática de Mobili-

dade do Crea-Minas, defende a estadua-

lização do metrô (veja entrevista completa 

na página 12). 

Segundo a Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas (Setop), o 

governo do Estado planeja uma parceria 

público privada (PPP) para a operação e 

administração do metrô. Para isso, aguar-

da a assinatura com a União, por meio da 

CBTU, do Convênio de Transferência da 

Linha 1, primeira e única existente, para 

a Metrominas, empresa constituída majo-

ritariamente pelo governo do Estado, com 

participação das prefeituras de Belo Hori-

zonte e de Contagem.
Governo estadual terá
seu próprio BRT
Para o transporte da região metropoli-

tana, a Setop informa que serão construí-

dos sete terminais de integração na região 

metropolitana, que permitirão linhas com 

trajetos mais curtos e mais frequentes – as 

linhas alimentadoras, que, integradas aos 

terminais, permitirão a criação de linhas 

diretas e paradoras. As linhas troncais do 

BRT utilizarão os corredores que estão 

sendo construídos nas Avenidas Antônio 

Carlos, Pedro I e Cristiano Machado, onde 

também serão instaladas estações-ponto.

Segundo a Setop, os Terminais Metro-

politanos serão Morro Alto, em Vespasia-

no; São Benedito, em Santa Luzia; Justi-

nópolis, em Ribeirão das Neves;  Vilarinho, 

Bernardo Monteiro e São Gabriel, em Belo 

Horizonte; além do Terminal Rodoviário 

Governador Israel Pinheiro (Tergip) – atual 

rodoviária – que será transformada em um 

terminal de BRT central para os passagei-

ros do transporte metropolitano.

BH estreia ônibus mais rápido
O sistema de transporte rápido por 

ônibus (BRT) começou a funcionar em 

Belo Horizonte, no mês de fevereiro, em 

caráter experimental. Os novos veículos 

articulados vão conduzir cerca de 700 mil 

passageiros por dia e devem retirar cerca 

de 800 ônibus convencionais de circula-

ção. Segundo previsão da BHTrans, haverá 

uma redução do tempo de deslocamento 

em cerca de 40%, passando de 35 minu-

tos para 20 minutos no trecho São Gabriel/

Centro e de 75 minutos para 40 minutos 

no trecho Vilarinho/Centro.

Serão seis estações na área central 

e outras dezenas de estações de trans-

ferência ao longo dos dois corredores. O 

monitoramento dos veículos contará com 

dispositivos dentro dos ônibus, painéis 

nas estações e um controle central. O 

pagamento das passagens se dará antes 

dos embarques, dentro das estações, dis-

pensando a presença dos trocadores nos 

ônibus. Há dúvidas, no entanto, ainda não 

esclarecidas. No sistema bairro-a-bairro, 

o usuário pagava uma só tarifa para fazer 

todo o percurso. Como passará a desem-

barcar no Centro, terá que pagar uma tarifa 

complementar para chegar a seu destino?

Ao retirar ônibus de circulação, o BRT 

“reorganiza o trânsito, mas talvez não me-

lhore”, porque o espaço vai ser ocupado 

por automóveis particulares, teme Osvaldo 

Dehon. O geógrafo Carlos Lobo, comparti-

lha dessa preocupação. Para ele, a redu-

ção da velocidade tem um efeito limitado, 

devido ao crescente número de automó-

veis nas vias públicas. Ele cita o exemplo 

da Linha Verde, que dá acesso ao aeropor-

to de Confins. O tempo de deslocamento 

foi previsto inicialmente em 35 minutos, 

e hoje está em torno de 50 minutos, sem 

contar os impedimentos eventuais, como 

obras na pista.

Um ponto positivo do novo sistema é 

a melhora da acessibilidade para pessoas 

com mobilidade reduzida, já que o embar-

que e o desembarque serão no mesmo 

nível do piso. As estações terão portas 

especiais para acesso dessas pessoas, 

segundo a BHTrans. Mas há muito que se 

avançar, segundo o geógrafo Carlos Lobo, 

se referindo à dificuldade do portador de 

deficiência se deslocar até às estações de 

integração. “A chegada até elas é bastante 

complicada”, diz.

Não há garantias de que o usuário do 

transporte individual vá deixar seu carro na 

garagem para utilizar o novo modal. Em-

bora haja dificuldade em prever o grau de 

migração de passageiros do transporte in-

dividual para o novo sistema de transporte 

coletivo, a engenheira Sabina Leite acre-

dita que isso vá ocorrer de forma gradual. 

Consultora de transportes com experiência 

no poder público e na iniciativa privada, ela 

explica que além da qualidade do trans-

porte, outro fator que influencia nesta mu-

dança é a “dificuldade de estacionamento 

nas áreas centrais”. 

O volume de recursos que está sendo 

investido pelo poder público na mobilidade 

urbana da Região Metropolitana de BH deu 

uma injeção de ânimo em especialistas e 

usuários das vias públicas. Mas para mi-

nimizar o risco de colapso no setor é pre-

ciso ir além. O crescimento contínuo da 

demanda exige uma maior velocidade das 

soluções para a integração e financiamen-

to de todo o sistema. 
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O engenheiro industrial e mecânico, Charliston Marques Moreira, 

gerente de planejamento metropolitano da Agência de Desen-

volvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), é 

membro da Câmara Temática de Mobilidade do Crea-Minas. Com 

larga experiência em logística no setor privado, ele também é 

mestre em Engenharia de Transporte pela UFMG. Nesta entrevista, 

Charliston defende a integração operacional e tarifária do sistema 

de transporte na Região Metropolitana de BH e aponta a falta de 

qualidade dos serviços e o valor alto da tarifa como os principais 

motivos para o crescimento do transporte individual sobre o trans-

porte coletivo.

VÉRTICE - Há uma relação direta da mobilidade urbana com 
as condições de ocupação do solo e com o desenvolvimento 
econômico. Podemos acreditar que os planos relativos ao pla-
nejamento urbano serão elaborados com essas premissas?
Charliston Marques - As experiência internacionais nos mostram 

que esse é o caminho: a integração entre a mobilidade e a ocu-

pação do solo. Nossa legislação tem essa concepção e os órgãos 

técnicos trabalham nessa perspectiva. O Plano Metropolitano que 

estamos desenvolvendo, por exemplo, será elaborado em conjunto 

com a equipe de regulação urbana. Já encomendamos o macro-

zoneamento, no viés da mobilidade, que será feito pela UFMG, e já 

temos os resultados da Pesquisa Origem Destino. Nossa expec-

tativa é desenvolver o Plano até o final do ano. Nele pretendemos 

trabalhar com o sistema de transporte em rede, com tronco-ali-

mentadores. Os ônibus que circulam em Betim, por exemplo, vão 

alimentar o metrô, por meio de uma dessas estações. 

VÉRTICE - Nas últimas décadas, predominou no Brasil o mode-
lo rodoviário em detrimento do ferroviário, com o consequente 
fim dos trens de passageiros. Essa situação pode ser revertida?
Charliston Marques - Todas as literaturas abordam dessa for-

ma, inclusive por uma questão de poder da indústria automotiva. 

No caso da malha ferroviária, ela ficou dedicada ao transporte de 

carga, e mesmo assim muito monopolizado pelo minério e pe-

los grãos. Como os contratos de concessão são muito longos fica 

mais difícil mudar a situação. Mesmo com a criação da Empresa 

de Pesquisa e Logística (EPL) e da discussão sobre mudanças na 

forma de concessão, acredito que ainda vai predominar a priori-

dade para o transporte de carga no modal ferroviário. O governo 

está muito preocupado em acelerar a economia, e o transporte 

ferroviário de cargas vai ser utilizado para atingir esse objetivo. 

VÉRTICE - A Pesquisa OD 2001/2012 apontou uma queda no 
transporte coletivo e crescimento do transporte individual. São 
índices que mostram uma piora da qualidade da mobilidade 
urbana na RMBH. Como mudar essa situação?
Charliston Marques - O transporte individual motorizado igua-

lou-se com o transporte coletivo. Isso reflete a realidade. O per-

centual não tem crescido no coletivo porque ele não conseguiu 

atender a demanda dos últimos 10 anos. Isso mostra que temos 

que sair dessa dependência do transporte por ônibus e criar alter-

nativas, seja BRT, monotrilho ou metrô. Mais que isso, criar redes 

de integração operacional e tarifária. Atualmente no metrô de BH, 

por exemplo, há duas catracas, uma do Cartão Ótimo (metropo-

litano) e outro do cartão BHbus (municipal). Sem uma integração 

tarifária e operacional, não vamos conseguir melhorar a mobili-

dade, nem atrair as pessoas para o transporte coletivo. Por mais 

complicado que possa ser, devido ao conflito de interesses com 

os empresários, é uma negociação que precisa ser puxada pelo 

poder púbico. 

VÉRTICE - A população melhorou de renda, isso também in-

Falta integração

Charliston defende que o Estado subsidie as tarifas
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fluenciou na aquisição do veiculo próprio?
Charliston Marques - E quanto mais aumentar a renda da po-

pulação, mais ela vai fugir do coletivo. A menos que haja uma mu-

dança radical. Isso porque, além da qualidade do transporte, há o 

não cumprimento de horários e o preço do transporte coletivo, que 

é muito caro. Dependendo do lugar fica mais barato ir de carro ou 

moto. A falta de integração tarifária do sistema metropolitano agra-

va essa situação, pois o usuário que mora fora da capital, tem que 

pagar duas tarifas cheias. E isso cria uma grande dificuldade para 

ele conseguir um emprego em outra cidade da região.

VÉRTICE - É possível baixar o valor da tarifa? 
Charliston Marques - Acho que o Estado deveria subsidiar, pois o 

transporte é um serviço primordial para o desenvolvimento. Preci-

samos revisar as planilhas de custos para ver onde se pode reduzir. 

Isso é possível, tanto que as manifestações impediram o último 

aumento das passagens. Com a queda do número de passageiros 

no transporte coletivo, a tarifa acaba sendo bancada por um núme-

ro menor de pessoas, pois à medida que os passageiros migram 

do coletivo para o individual, o custo da tarifa fica mais pesado 

para quem fica. Além disso, o Estado precisa adotar programas de 

desoneração de tributos sobre essas atividades.

“Acho que o governo estadual deveria 
ter assumido o metrô há vários anos”.

VÉRTICE - Adensar os corredores de transporte é uma saída 
para melhorar nossa competitividade urbana?
Charliston Marques - É uma tendência, às vezes não é interes-

sante reforçar um deslocamento, e sim criar novas centralidades 

ou fortalecer as existentes. Essa é, inclusive, a diretriz do Plano de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI) da RMBH, mas é preciso dis-

ponibilizar os serviços públicos nestas áreas, para que todos te-

nham qualidade de vida. As novas centralidades vão acabar com 

a dependência do centro da cidade. São necessárias as estações 

metropolitanas de integração até que as centralidades sejam au-

tossuficientes.

VÉRTICE - Uma das propostas em estudo pelo governo estadual 
é o trem de passageiros. Por onde começar?
Charliston Marques - O projeto inicial do trem começou com 

análise da possibilidade de usar toda a malha ferroviária existente 

na RMBH. À medida que fizemos os estudos de viabilidade técnica 

e de demanda, inclusive de disponibilidade da linha, vimos que atu-

almente o mais viável é o trecho que sai de Águas Claras, no bairro 

Belvedere, passando pelo Barreiro até chegar à região do Eldorado, 

em Contagem. Há ociosidade no ramal que está sendo utilizado 

pelo setor privado. Porém, as empresas têm receio de incluir os 

trens de passageiros, pois sabem que não conseguiriam voltar 

atrás, depois. A prioridade, estabelecida em lei é para transporte de 

pessoas. Por isso, essa negociação não é fácil. Outra possibilidade, 

é que em algumas faixas há largura suficiente para instalar trilhos 

paralelos, embora signifique mais custos. O investimento do setor 

privado se limitou aos trechos que têm mais interesse para seu ne-

gócio, apesar da concessão dizer que toda a malha deve ser man-

tida em condições operacionais. Na prática isso não aconteceu.

VÉRTICE - Na sua opinião, quais as causas principais do atraso 
das obras de expansão do metrô em BH, que já duram 30 anos?
Charliston Marques - Acho que o governo estadual deveria ter 

assumido o metrô há vários anos. É no nível local que se conhe-

ce melhor as necessidades, tornando mais fáceis as decisões. Por 

ainda estar subordinado ao governo federal é que temos esses pro-

blemas de atraso.

VÉRTICE - A presidenta Dilma Roussef, anunciou em janeiro, 
mais R$ 2 bilhões para complementação de recursos para ex-
pansão do metrô em Belo Horizonte, sendo que um dos ramais 
ligará o bairro Lagoinha à Savassi. Isso vai melhorar a mobilida-
de na região?
Charliston Marques - A situação é muito crítica e isso ainda é 

pouco. Os investimentos, no entanto, precisam ser mais democrá-

ticos para atender regiões que têm maior demanda. Meu enten-

dimento é que a prioridade deveria ser o metrô para Ribeirão das 

Neves, já que a extensão até Betim está mais próxima de acontecer. 

Apesar de o trecho para Neves ser bem mais longo, ele não seria 

subterrâneo como no caso do ramal Savassi-Lagoinha. 

VÉRTICE - Em março começa a operação do BRT na capital, 
que vai reduzir o número de ônibus em circulação e o tempo de 
deslocamento. É uma solução?
Charliston Marques - É um grande passo. Vai melhorar o nível 

de serviços nos corredores. O problema é que o BRT deveria ter 

a integração operacional e tarifária com o sistema metropolitano. 

Ao invés de estações diferenciadas entre a capital e a região me-

tropolitana, deveria ser um só sistema. Os ônibus alimentadores 

deveriam desembarcar no mesmo lugar e a política tarifária deveria 

ser a mesma.
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Sicoob Engecred: o porto seguro dos 
profissionais e empresas de engenharia

O Sicoob Engecred completou, no 
final de setembro do ano passado, 15 
anos de efetivo funcionamento. Uma 
conquista que começou a ser construída 
em 17 de novembro de 1997, quando 25 
engenheiros se associaram e fundaram a 
Cooperativa. A idéia surgiu entre os dire-
tores do Sindicato de Engenheiros de Mi-
nas Gerais, que vislumbraram na criação 
de uma cooperativa de crédito uma saída 
para as carências e dificuldades dos pro-
fissionais e de suas empresas. 

Desde então, a Cooperativa vem rea-
lizando sonhos e apoiando os projetos de 
mais de dois mil cooperados que acredi-
taram e ajudaram na construção de uma 
instituição que se transformou em refe-
rência para os profissionais e empresas 
vinculados ao sistema de regulamenta-
ção das profissões da área tecnológica 
de Belo Horizonte, parte da Região Me-
tropolitana de BH e Montes Claros.

Linhas de crédito para 
todas as demandas
Hoje, indiscutivelmente podemos di-

zer que temos produtos e serviços que 
são soluções financeiras para as princi-
pais demandas das empresas de enge-
nharia, principalmente as de pequeno e 
médio porte. Além de linhas de crédito 
para capital de giro, a Cooperativa é es-
pecialista em operações de antecipação 
de medições em contratos com órgãos 
e empresas públicas e instituições pri-
vadas. Essas operações são realizadas 
com o mínimo de burocracia, dentro da 
rapidez que as empresas necessitam 
para tocar os seus negócios.

Também não perdemos o foco nas 

operações com as pessoas físicas. Em 
2013, o atendimento a este segmento 
foi priorizado com a implementação de 
gerências específicas, responsáveis pe-
las contas dos profissionais associados 
à Cooperativa. Os produtos e serviços 
que dispomos para as pessoas físicas 
são competitivos no mercado financeiro 
e trazem o diferencial do atendimento 
personalizado realizado por profissionais 
antenados com as demandas de nossos 
cooperados.

Em 2013, encerramos o ano com 
um volume de empréstimos de R$ 28 
milhões que certamente foram impor-
tantes para alavancar os negócios de 
dezenas de empresas, responsáveis 
pela manutenção de milhares de em-
pregos nas regiões em que atuam, e 
os sonhos de centenas de profissionais 
de engenharia associados à Coopera-
tiva. Estes empréstimos foram realiza-
dos com as menores taxas de juros do 
mercado e condições especiais de pa-
gamento. Para este ano, a nossa meta 
é ampliar para R$ 35 milhões a nossa 
carteira de crédito, criando condições 
para que as nossas empresas e profis-
sionais tenham tranquilidade para ala-
vancar os seus negócios.

Porto seguro para as aplicações
Ao longo deste tempo a Cooperativa 

tem sido, também, um porto seguro para 
os investimentos de nossos associados. 
Nossa carteira de depósitos ultrapassa 
R$ 35 milhões, graças à confiança de 
nossos cooperados e a uma remunera-
ção com taxas competitivas, que colo-
cam as aplicações feitas no Sicoob En-

gecred como uma das mais rentáveis e 
seguras do mercado. Em nosso portfólio 
oferecemos o RDC – Recibo de Depósito 
Cooperativo -, semelhante aos Fundos 
de Renda Fixa, e a Poupança Coopera-
da, a tradicional caderneta que tem a 
confiança de todos os brasileiros.

Além de um histórico que proporcio-
na este ambiente de confiança com os 
seus associados, a Cooperativa faz par-
te do Sistema Cooperativo Brasileiro, o 
Sicoob, que proporciona o suporte ope-
racional e toda a segurança necessária 
às suas operações. São mais de dois mil 
postos de atendimento das cooperativas 
associadas, que atuam de forma inte-
grada, funcionando como agências de 
uma mesma instituição em operações 
de depósito, saque, pagamentos, etc.

Por outro lado, o Fundo Garantidor 
Único do Cooperativismo de Crédito, o 
FGCoop, garante os depósitos à vista e 
aplicações nas cooperativas de crédito 
do Brasil, com cobertura de R$ 250 mil 
por CPF ou CNPJ. O FGCoop tem como 
amparo a lei de responsabilidade fiscal, 
mesma base legal do Fundo Garantidor 
de Crédito (FGC) dos bancos. É um fundo 
de natureza privada e se destina a cobrir 
depósitos e outros créditos dos associa-
dos, em caso de intervenção ou liquida-
ção de alguma cooperativa de crédito. 
Tudo isso, sem falar na rígida fiscaliza-
ção do Banco Central do Brasil, que zela 
pela saúde do sistema financeiro brasi-
leiro, um dos mais sólidos do mundo.

Vantagens de ser um cooperado
Para usufruir dos produtos e servi-

ços que a nossa cooperativa oferece, a 
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empresa ou o profissional de engenha-
ria precisa se associar. E aqui é bom 
que conheçamos melhor o que é uma 
Cooperativa de Crédito e principalmen-
te o Sicoob Engecred. De uma maneira 
geral, são instituições financeiras que 
têm o objetivo de propiciar crédito e 
prestar serviços aos seus associados. 
São constituídas como sociedades de 
pessoas, com forma e natureza jurídi-
ca próprias, de natureza civil, sem fins 
lucrativos e não sujeitas à falência. Elas 
não visam lucro, os recursos giram 
dentro do próprio sistema e o foco está 
nas pessoas e não no capital. Por isso, 
podem oferecer crédito e serviços com 
menores taxas. 

Além disso, a gestão é feita pelos 
próprios cooperados que, através das 
assembleias, definem rumos, aprovam 
as contas, elegem os dirigentes e deci-
dem sobre a distribuição dos resultados. 
Ao contrário do que acontece nos ban-
cos, onde o lucro fica com os banquei-
ros, na cooperativa de crédito ele é ra-
teado entre os cooperados, proporcional 
à movimentação financeira de cada um. 
Ou seja, numa cooperativa de crédito o 
associado é muito mais que um simples 
correntista, é o dono.

Fundado e dirigido por profissionais 
de engenharia, o Sicoob Engecred tem 
como foco as pessoas e empresas vin-
culadas ao sistema Confea/Creas. Por 
entender melhor as necessidades de 
seus associados, a cooperativa oferece 
produtos e serviços financeiros feitos 
na medida certa para este segmento. 
O Sicoob Engecred é parte do Sistema 
de Cooperativas de Crédito do Brasil 
(Sicoob), que é composto por coopera-
tivas centrais e singulares de crédito e 
a Confederação Nacional de Cooperati-
vas de Crédito (Sicoob Brasil), entidades 
que visam à solidez e à fortificação dos 

processos operacionais e de controle. E, 
como entidade financeira, é fiscalizada 
pelo Banco Central do Brasil.

Podem se associar ao Sicoob En-
gecred os profissionais e empresas 
vinculados ao Sistema de regulamenta-
ção das profissões da área tecnológica 
residentes e domiciliados nas áreas de 
atuação da Cooperativa – Belo Hori-
zonte, algumas cidades da Região Me-
tropolitana de BH e Montes Claros. Se 
você atende às condições acima, basta 
preencher a ficha de cadastro e apre-
sentar cópia dos documentos exigidos. É 
preciso, também, integralizar uma parte 
do Capital Social (consulte a nossa área 
de atuação, a documentação e o valor 
da integralização em nosso site ou em 
um de nossos Postos de Atendimento). 
O Capital Social representa a sua par-
ticipação na cooperativa e é a principal 
alavanca para as suas operações. Ele é 
remunerado anualmente em 100% da 
taxa Selic e representa também um óti-
mo investimento no seu futuro.

Por fim, faço uma convocação a 
todos os profissionais e empresas de 
engenharia que atendem às condições 
acima para se associarem à nossa Co-
operativa. Venham para o Sicoob Enge-
cred e participem de uma instituição que 
é líder em seu segmento em Minas Ge-
rais. E aos nossos cooperados, renovo o 
apelo para que continuem concentrando 
as suas operações em nossa Cooperati-
va e que a transformem em sua primeira 
opção como instituição financeira para a 
realização de seus negócios.

Lúcio Fernando Borges é engenheiro 
civil e presidente do Sicoob Engecred

www.engecred.com.br
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Entrar em contato com a natureza, ob-

servar as paisagens ou mesmo se refres-

car nas águas de cachoeiras são alterna-

tivas cada vez mais viáveis à vida agitada 

imposta pelo cotidiano dos centros urba-

nos. Quem cumpre essa missão de tornar 

acessível a rica biodiversidade brasileira 

são os parques ecológicos, espalhados por 

todo o Brasil. Criados com a finalidade de 

preservar ecossistemas naturais de gran-

de relevância ecológica, as unidades de 

conservação têm recebido cada vez mais 

uma maior quantidade de visitantes. 

No intervalo entre 2012 e 2013, de 

acordo com o Instituto Estadual de Flo-

restas (IEF) e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

o número de turistas aumentou de 260 

mil para 274 mil.  Esse acréscimo é em 

função do interesse crescente por redu-

tos de fauna e flora. “O nosso público é 

bastante diversificado, tem de todas as 

idades. Mas, basicamente, são turis-

tas que gostam de ambientes naturais, 

contato com a natureza, estilo de vida 

saudável e aventureiro”, afirma a geren-

te das Unidades de Conservação do IEF, 

Cecília Fernandes de Vilhena. Morador 

de Belo Horizonte e frequentador assíduo 

de parques em Minas, o administrador 

de empresas Rodrigo Carvalho, 38 anos, 

reforça essa afirmação. “Ir a parques é o 

meu escape natural, já faz parte da minha 

rotina. É nesse ambiente que recarrego as 

minhas energias, além de ser presentea-

do com uma bela paisagem”, diz Rodrigo, 

que costuma frequentar, com a família, a 

Serra do Cipó.

Os parques são áreas verdes prote-

gidas e preservadas pelo governo para 

assegurar que elas não sejam devastadas 

e, assim, garantir o habitat natural para 

as espécies raras ou em extinção, tanto 

da fauna quanto da flora, estimulando a 

biodiversidade da natureza. As unida-

des ainda têm a finalidade de preservar 

os recursos hídricos – nascentes, rios, 

cachoeiras – as formações geológicas, 

conservar valores culturais, históricos e 

arqueológicos e promover estudos e pes-

quisas científicas, educação ambiental e 

turismo ecológico. Em Minas, são 46 par-

ques, sendo 39 estaduais e sete nacio-

nais. Mais de 2,7 milhões de hectares são 

protegidos em 316 Unidades de Conser-

vação Estaduais de categorias diferentes 

que englobam reserva biológica, estação 

ecológica, parque estadual, monumento 

natural, refúgio de vida silvestre, área de 

proteção ambiental, florestas estaduais 

e reservas, correspondendo a 4,7% do 

território mineiro. Por sua vez, os parques 

nacionais ocupam uma área no Estado de 

559.202 hectares, equivalente à área do 

Distrito Federal.

Dos nacionais, as unidades mais vi-

sitadas no ano passado foram a Serra da 

Canastra, situada no Sudoeste de Minas, 

o Parque do Caparaó, localizado na divi-

sa de Minas com o Espírito Santo, e que 

Refúgio verde
Parques ecológicos oferecem oportunidade de trabalho
para profissionais de engenharia 

Parques ecológicos são opção de lazer e espaço de preservação e pesquisa
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abriga o terceiro ponto mais alto do país, 

o Pico da Bandeira, com 2.892 metros 

de altitude - e a Serra do Cipó, na região 

Central do Estado. Os atrativos são a va-

riada beleza cênica, a grande diversidade 

da flora e da fauna, opções de banho em 

cachoeiras e piscinas naturais, além de 

trilhas ecológicas. 

Já entre os estaduais, o Parque do 

Ibitipoca, localizado na Zona da Mata, é 

o preferido entre os turistas. A unidade 

foi classificada como o 3º melhor parque 

da América Latina pelo traveller´s Choices 
2013, do site de viagens TripAdvisior, 
considerado o maior do mundo. Para o 

gerente do Parque Estadual do Ibitipoca, 

João Carlos Lima, o interesse pelo parque 

se deve a uma soma de fatores. “A proxi-

midade de grandes centros como Rio de 

Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Juiz 

de Fora, as belezas naturais do parque, 

as trilhas bem demarcadas e sinalizadas 

são alguns pontos, além da estrutura, que 

conta com o centro de visitantes, onde te-

mos maquete, folheteria, loja de souve-
nirs,  lanchonete e restaurante”, detalha 

João Carlos. Somente no Ibitipoca foram 

quase 62 mil visitantes em 2013, 6.447 

a mais em relação ao ano anterior. Esse 

acréscimo impactou positivamente no 

negócio do turismo, representando 4% a 

mais na arrecadação.

Sustentabilidade
No entanto, a sustentabilidade econô-

mica se configura como um dos grandes 

desafios, pois não são todos os parques 

que possuem estrutura adequada de visi-

tação como sanitários, alojamentos, área 

de camping, itens de segurança, sinali-

zação. E mesmo para os que possuem,  

isso não é garantia de independência fi-

nanceira. Segundo Cecília Fernandes, os 

custos de manutenção são muito altos. 

Só com despesa de pessoal são aproxi-

madamente 18 milhões de reais por ano. 

Para o coordenador regional substituto 

da Coordenação Regional 11 em Lagoa 

Santa (CR11) do ICMBio, Flávio Cerezo, os 

recursos são escassos, e o investimento 

é elevado. “Para receber maior visitação, 

é preciso investir em equipamentos dife-

renciados, em materiais de divulgação in-

formativos e educativos, contratar pessoal 

para monitorar e acompanhar as visitas. 

Ainda temos algumas dificuldades estru-

turantes”, afirma Flávio.

Em janeiro deste ano, o Ministério 

do Turismo anunciou investimento de 

R$ 10,4 milhões previstos para obras 

de acesso e sinalização em 11 parques 

nacionais em 2014. Deste total, R$ 955 

mil será destinado para a construção de 

sanitários e pontes para pedestres e ve-

ículos no Parque Nacional da Serra do 

Cipó. Outros cinco parques entrarão na 

lista para também receber recursos de 

divulgação e promoção no próximo ano. 

Em âmbito estadual, o governo vai contra-

tar obras com verbas do Estado que irão 

viabilizar a abertura e fomento à visitação 

nos Parques Estaduais Pico do Itambé 

e Limoeiro, na região Central, Serra das 

Araras, no Norte de Minas, Biribiri, no Vale 

do Jequitinhonha e Pau Furado, no Triân-

gulo Mineiro.

O Brasil tem nas áreas protegidas seu 

principal ativo turístico: o país é conside-

rado o número um em atrativos naturais 

em um ranking de competitividade em tu-

rismo do Fórum Econômico Mundial, que 

avalia 140 nações. Segundo estudo do 

Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente de 2011, os parques nacionais 

poderiam gerar, só com visitação, pelo 

menos R$ 1,6 bilhão por ano. O ecoturis-

mo é o segmento turístico que mais cres-

ce no mundo – entre 15% e 25% ao ano 

–, de acordo com a Organização Mundial 

do Turismo (OMT).

Flávio, que integra a equipe do ICM-

Bio – criado em 2007 com o objetivo de 

propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar 

e monitorar as unidades de conservação 

instituídas pela União - acredita que para 

conseguir realizar uma gestão que pro-

mova uma proteção satisfatória é preciso 

o envolvimento de todos. Segundo ele, 

um dos objetivos centrais dos parques é 

promover a educação ambiental, fazen-

do com que a população conheça o seu 

patrimônio natural e entenda a necessi-

dade de conservação. “São ecossistemas 

frágeis e que, muitas vezes, estão amea-

çados. Por isso mesmo é tão importante 

a participação da sociedade para somar 

esforços na preservação e conservação 

desses ambientes”, explica.

Preservação
A consciência ambiental e a compre-

ensão da necessidade de preservação dos 

biomas brasileiros e os seus respectivos 

ecossistemas ganhou força à época da 

Eco 92, momento em que se deu grande 

importância à questão ambiental. Realiza-

da no Rio de janeiro em 1992, a Conferên-

cia das Nações Unidas sobre o Meio Am-

biente e Desenvolvimento foi um grande 

evento para o debate ambiental. “Seguindo 

uma tendência mundial, a década de 1990 

foi um boom para a conservação ambien-

tal. As pessoas começaram a entender a 

importância da preservação da natureza. 

Mas, atualmente, não vivemos em um am-

biente satisfatório em função da pressão 

econômica para utilização das áreas pro-

tegidas”,  afirma a gerente das Unidades 

de Conservação do IEF, Cecília Fernandes.

No entanto, o início da preocupação 

com os problemas ambientais vem de 

décadas atrás, com a criação do primei-

ro parque ecológico no Brasil, em 1937. 

Por iniciativa do botânico Alberto Loefgren, 
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e aprovado pelo então presidente da Re-

pública Getúlio Vargas, foi criado o Parque 

Nacional do Itatiaia, situado na Serra da 

Mantiqueira, entre o estado do Rio de Ja-

neiro e Minas Gerais. Em Minas, o primeiro 

a ser criado foi o Parque do Rio Doce, loca-

lizado na região Sudoeste, em 1944, sen-

do o maior remanescente de mata atlânti-

ca do estado, com 35.970 hectares. “Com 

a criação do parque, é possível entender e 

conhecer todos os processos ecológicos e 

da biodiversidade. Isso garante o manejo 

específico e a conservação do ambiente”, 

afirma o gerente do Parque do Rio Doce 

Vinícius de Assis Moreira.

A necessidade de proteção abriu ca-

minhos para a constante realização de 

pesquisas científicas dentro dos parques. 

O aumento das pressões sobre as áreas 

protegidas e sobre as espécies tornou 

clara a necessidade de conhecimento 

para manejar os recursos naturais, de 

modo a prevenir sua escassez ou extin-

ção. Para Flávio Cerezo, justamente por 

isso, se faz tão necessário incentivar as 

pesquisas direcionadas ao manejo e 

conservação da biodiversidade em áre-

as protegidas e ambientes singulares. A 

partir dos estudos é possível identificar 

a estratégia de conservação de espécies 

ameaçadas, o ordenamento do uso dos 

recursos naturais, a gestão de conflitos e 

as ações de manejo. “Os dados obtidos 

beneficiam também a própria sociedade, 

com descoberta de novos medicamen-

tos a partir da pesquisa farmacológica, 

genética, novas espécies para alimenta-

ção, melhoramento genético da produção 

agrícola e pecuária”, relata Flávio.

Um desses exemplos é a pesquisa 

com carrapatos desenvolvida no Parque 

Nacional Grande Sertão Veredas, locali-

zado no Noroeste Mineiro, na divisa com 

a Bahia. Nove pesquisadores das univer-

sidades públicas de São Paulo (USP), de 

Uberlândia (UFU) e de Brasília (UNB) estão 

levantando a fauna do ácaro com o obje-

tivo de entender a sua dinâmica no seu 

ambiente natural e a partir daí identificar 

como são transmitidas doenças, como a 

febre maculosa que acomete homens e di-

versos animais. “Com os estudos é possí-

vel elaborar propostas mais racionais para 

controle e prevenção da doença”, explica 

o pesquisador professor da Faculdade de 

Medicina Veterinária da USP, Marcelo La-

bruna. A pesquisa com esse parasita tem 

gerado avanços, inclusive, no combate ao 

câncer. Pesquisadores do Instituto Butan-

tan têm trabalhado na possibilidade de uti-

lizar propriedades da saliva do carrapato, 

que matam células do seu hospedeiro, no 

combate a células cancerígenas. A desco-

berta já está sendo testada em ratos e as 

perspectivas são promissoras.

Conheça mais sobre os parques 

estaduais e nacionais em Minas Gerais:
http://www.crea-mg.org.br/revistaVertice/
Lists/Postagens/Post.aspx?ID=126

Os parques ecológicos ainda são opção 

de trabalho para profissionais de engenharia, 

sobretudo, engenheiros florestais e ambien-

tais. De acordo com a gerente das Unidades 

de Conservação do IEF, Cecília Fernandes de 

Vilhena, os parques contam com um gerente, 

normalmente analista ambiental com forma-

ção em áreas diversas, tais como geografia, 

engenharia ambiental, florestal, ciências bio-

lógicas e turismo. Atualmente, além dos ge-

rentes, que são em torno de 60, atuam dire-

tamente nos parques estaduais cerca de 800 

funcionários terceirizados. “A equipe atua em 

atividades de monitoramento e vigilância, 

combate a incêndios, atividades de educação 

ambiental com as comunidades do entorno, 

atendimento a escolas e pesquisadores, co-

municação com o entorno, condução de visi-

tantes, dentre outras”, afirma Cecília.

O engenheiro florestal Ernane Faria, 53, 

trabalha há 20 anos em parques ecológicos, 

16 deles no Parque Nacional Grande Sertão 

Veredas. A sua atuação vai desde trabalhos 

de proteção, como monitoramentos e rondas 

diárias, até desenvolvimento de projetos. “Em 

2011 criamos um projeto de recuperação da 

nascente e matas ciliares do Rio Carinhanha, 

que corta todo o parque e desagua no Rio São 

Francisco. Hoje ele é uma área de reprodu-

ção de peixes”, conta Ernane, que se diz um 

entusiasta e defensor da natureza. “Sempre 

gostei de trabalhar com preservação, optei 

pelo caminho certo. Com o meu trabalho, aju-

do a preservar um pedaço do nosso cerrado. 

É uma realização pessoal”, afirma.

Outro projeto que está em curso no par-

que desde 2012 é o Sertão Veredas, que 

tem como objetivo proporcionar um melhor 

conhecimento da região, proteção e gestão 

participativa do parque à população do en-

torno, especialmente os alunos da rede es-

colar. Idealizado pela parceria com o Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), o 

projeto tem como um dos focos contar a his-

tória de Guimarães Rosa, autor do romance 

que originou o nome do parque. O cenário 

narrado em Grande Sertão: Veredas se pas-

sa naquela região, entre o sertão mineiro e 

baiano. Os participantes podem conferir de 

perto os locais percorridos pelos persona-

gens Riobaldo e Diadorim. “Eles ficam em-

polgados e querem conhecer mais da his-

tória de Guimarães Rosa, principalmente as 

crianças”, conta Ernane.

Mercado de trabalho
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O sonho de voar sempre esteve pre-

sente no imaginário do homem e os pri-

meiros registros surgiram na mitologia gre-

ga. Ainda no século XIX e início do século 

XX, grandes nomes como Otto Lilienthal, 

irmãos Wright e Santos Dumont deram 

os primeiros passos para a materializa-

ção deste desejo, mas a prática segura da 

atividade veio a evoluir tempos depois. O 

desenvolvimento da tecnologia permitiu ao 

homem desafiar a natureza e superar suas 

limitações físicas, e hoje é possível que ele 

desfrute a sensação de pilotar sua própria 

máquina, seja a lazer ou para encurtar dis-

tâncias na execução de um trabalho. 

O empresário Fábio Homem de Car-

valho é um destes sonhadores. Entusiasta 

da aviação, fundou no início da década de 

1990 uma das principais fábricas de aero-

naves leves do país e a única do estado, a 

Aerobravo Indústria Aeronáutica. Na épo-

ca, ele enxergou abertura e possibilidade 

de desenvolvimento num mercado que 

ainda estava em expansão. Começou re-

vendendo aviões e com o crescimento da 

demanda partiu para a fabricação do seu 

próprio produto. Assim, se especializou na 

fabricação e venda de aeronaves leves e 

também comercialização de kits, prontos 

para montagem. 

O empresário explica que um dos 

maiores atrativos das aeronaves leves 

esportivas (ALE) são os preços acessí-

veis tanto para o curso de piloto quanto 

de manutenção da máquina. “A aeronave 

leve esportiva é, por definição, mais sim-

ples de operar e fácil de voar, o piloto gas-

ta cerca de 10 mil reais para se habilitar. 

E quando adquirir um de nossos aviões, 

que são feitos com alumínio aeronáutico 

e aço de cromo-molibdênio, terá um cus-

to muito baixo com manutenção. Então, 

num país de dimensões continentais com 

péssimas estradas como o Brasil, esses 

aviões são uma excelente opção de des-
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Amazon é o modelo mais rápido fabricado pela Aerobravo com uma velocidade de cruzeiro de 190 km/h

Voando alto
A empresa mineira Aerobravo produz cerca de 36 aeronaves por ano
que são vendidas para todo o país
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locamento rápido e baixo custo”, explica. 

A empresa hoje comercializa dois tipos 

de aviões de fabricação própria, os cam-

peões de venda Bravo 700 e o Amazon, 

os franceses Nynja e Skyranger e o ita-

liano Savannah. Os preços dos produtos 

variam de 150 a 200 mil reais e acom-

panham a tendência de economia dos 

outros quesitos.

A segurança que estas máquinas ofe-

recem é apontada pelo fabricante como 

um diferencial. A aeronave mais lenta tem 

velocidade de cruzeiro de 160 quilômetros 

por hora, com autonomia de sete horas de 

voo, e a mais rápida faz 190 quilômetros 

por hora. Uma pista de 200 metros é 

suficiente para o pouso e decolagem de 

qualquer modelo. Caso seja da vontade 

do comprador, as aeronaves podem vir, 

ainda, equipadas com sistema para pouso 

na água. O paraquedas balístico pode ser 

instalado como item extra de segurança. 

“Garantimos a segurança do produto. Os 

aviões respondem muito bem aos coman-

dos do piloto. O Bravo 700, por exemplo, 

que devido à robustez e versatilidade é 

considerado, no meio aeronáutico, o jeep 

voador, consegue pousos e decolagens 

muito curtos, com cerca de 30 metros”, 

afirma Fábio Carvalho. 

Dos materiais empregados nas ae-

ronaves, 98% são importados. Além de 

operar desta forma por necessidade - o 

Brasil, por exemplo, não fabrica ligas de 

alumínio aeronáutico - a Aerobravo tam-

bém compra nos EUA produtos brasileiros 

em função dos altos preços praticados 

no país. O diretor comercial da empresa, 

Hugo Silveira, ressalta que, fazendo des-

sa forma, eles conseguem adquirir artigos 

mais baratos. “Por incrível que pareça, 

compramos, por exemplo, pneu nacional 

em território americano, que, se trazidos 

de lá, mesmo com todos os custos de 

importação, saem cerca de 30% mais 

baratos. Essa situação reflete as grandes 

dificuldades enfrentadas por pequenas e 

médias indústrias brasileiras”, destaca.

A Aerobravo produz uma média de 

três aeronaves por mês, porém existe uma 

demanda maior e que não consegue ser 

absorvida pela empresa devido à falta de 

espaço para produção. Hugo conta que a 

fábrica, situada num hangar de mil metros 

quadrados do Aeroporto Carlos Prates, 

opera em sua capacidade máxima e que 

para aceitar mais encomendas seria ne-

cessário um local maior. Apesar de várias 

tentativas, a empresa ainda não conse-

guiu autorização para expansão. Enquanto 

não consegue ampliar sua capacidade 

produtiva, a Aerobravo investe na venda 

de peças de reposição e serviços de ma-

nutenção de aeronaves e motores. “É uma 

forma de crescermos, mesmo com todos 

os entraves burocráticos que nos são im-

postos”, analisa o diretor comercial.

Atualmente a empresa emprega 

23 funcionários, entre eles técnicos em 

manutenção de aeronaves, mecânica, 

eletrônica e um engenheiro mecânico 

aeronáutico. O engenheiro Helvécio Ma-

galhães acompanha desde o início do 

processo de fabricação até a entrega da 

aeronave, e é responsável pela elabora-

ção dos laudos técnicos necessários para 

a solicitação de registro junto à Anac. Ele 

passou por treinamento na Agência que 

o qualifica como profissional credenciado 

em aeronavegabilidade. O engenheiro faz 

as vistorias dos aviões como se fosse um 

representante da Anac. “É um processo 

bastante criterioso. Produzimos toda a 

aeronave num prazo médio de trinta e 

cinco dias e precisamos de mais quaren-

ta para regulamentá-la. Só então a entre-

gamos para o comprador”, esclarece o 

engenheiro. 

Em 2011, a Anac implantou 

uma nova categoria de aviões, a 

das aeronaves leves esportivas 

(ALE), que não mais pertencem à 

dos ultraleves. Segundo levanta-

mento feito pela Agência em 2013, 

o Brasil tem uma frota de 20.429 

aeronaves registradas. Deste total, 

46% são de transporte privado e 

24% são experimentais. 

As aeronaves leves ou ultrale-

ves representam cerca de 30% do 

total desta frota. O presidente da 

Associação Brasileira de Fabrican-

tes de Aeronaves Leves (Abrafal), 

brigadeiro Hermano Paes Vian-

na, explica que com o padrão de 

construção e procedimentos pro-

venientes da ALE a expectativa é 

que o país produza aparelhos mais 

avançados e com maior seguran-

ça de voo. Além disso, ele destaca 

diferenças entre os tipos de aero-

naves que antes pertenciam a uma 

mesma categoria. “Os ultraleves, 

em geral, são conhecidos como 

“cano e pano” e têm uma limita-

ção de decolagem de 300 kg. Já 

as ALE, sigla adotada em conso-

nância com as americanas Light 
Sport Aircraft (LSA), tem seu peso 

máximo de decolagem limitado a 

600 quilos para aeronaves terres-

tres e 650 quilos para as anfíbias”, 

explica. 

Existem hoje dezesseis fa-

bricantes e montadores filiados à 

Abrafal. As empresas têm até o 

ano de 2016 para se adequarem 

às novas regras. 

Nova categoria 
de aeronaves



Mercado

22
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

A geógrafa Leilane Cristina Gonçal-

ves Sobrinho, de 28 anos, formou-se em 

2007 pelo Instituto de Geociências (IGC) 

da UFMG e está há seis anos no mercado. 

Há um ano e oito meses ela trabalha em 

uma empresa especializada em  prospec-

ção espeleológica, mapeamento e gestão 

estratégica de cavernas e áreas cársticas, 

dentre outros serviços. Leilane atua na ela-

boração de estudos ambientais em caver-

nas, tais como prospecção espeleológica, 

diagnóstico geoespeleológico, análise de 

relevância e monitoramento ambiental. 

Já o geógrafo Cristiano Lisboa de An-

drade tem 35 anos e se formou no final 

de 2006 pela PUC Minas. Com mais de 

sete anos de mercado, atualmente com-

põe a equipe do setor de climatologia 

da ClimAgora/Terra–Vision, empresa do 

grupo Promon, na área de geoproces-

samento e geotecnologias. Cristiano faz 

estudos técnicos elaborando diagnósticos 

climatológicos, modelagens de dispersão 

de poluentes, entre outras atividades fun-

damentais para a avaliação de impactos 

ambientais.

A geógrafa Leilane e o geógrafo Cris-

tiano são apenas dois exemplos de como 

o mercado de trabalho para quem se for-

mou em geografia pode ser muito mais 

amplo do que se pensa. De acordo com 

profissionais da área, apesar de a maioria 

das pessoas associar a geografia às salas 

de aula, na atuação como professor, quem 

opta por essa profissão pode ir muito além 

do quadro-negro. Com cursos distintos, a 

carreira do geógrafo é definida pelo tipo 

de graduação que o estudante optar. Se a 

escolha for pela licenciatura, o profissio-

nal formado está habilitado a lecionar no 

segundo ciclo do ensino fundamental e no 

ensino médio. Se a opção for pelo bacha-

relado, os campos de atuação se abrem e 

o geógrafo passa a ter competência para 

exercer atividades técnicas.

Quem opta pela área técnica precisa 

ter o registro no Crea para poder exercer 

legalmente a profissão que contempla um 

extenso campo de atuação que vai desde 

a elaboração de estudos e diagnósticos 

socioecônomicos, planejamento urbano, 

rural, regional e ambiental, passando 

pela formulação de políticas de gestão do 

território e ordenamento territorial, carto-

grafia e geoprocessamento. Integrando 

conhecimentos científicos de diferentes 

áreas, a geografia capacita o profissional 

para a resolução de problemas inerentes 

a várias questões, o que faz com que o 

geógrafo esteja inserido em equipes mul-

tidisciplinares. 

A formação do geógrafo compreende 

as disciplinas básicas, como cartografia, 

geologia, estatística e as de formação ge-

ográfica que são agrupadas em dois gran-

des núcleos: as ligadas à área das huma-

nidades, como geografia da população, 

geografia urbana e rural, e as associadas 

à área da natureza, como: geomorfologia, 

climatologia, hidrologia. Compõem ainda 

a formação do geógrafo as disciplinas 

de instrumentação, como: sensoriamento 

remoto, geoprocessamento, planejamento 

territorial, planejamento urbano e regional, 

planejamento ambiental. 

A Lei 6.664, de 26/06/1979, regula-

menta a profissão e define as atividades 

de competência do geógrafo, que pode 

Geógrafos conquistam mercado
Profissionais de geografia vão além da sala de aula e ampliam espaço de atuação

Is
ab

el
 M

as
ca

re
nh

as

Geógrafos atuam em equipes multidisciplinares
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trabalhar em instituições como órgãos de 

planejamento urbano, institutos ligados ao 

estudo dos solos, institutos de pesquisa, 

institutos agronômicos, geológicos, proje-

tos ambientais, empresas de mapeamen-

to e organizações não-governamentais, 

dentre outros. 

 Segundo o geógrafo André Salgado, 

coordenador do Programa de Pós-gradua-

ção em Geografia da UFMG, as áreas am-

biental e de ordenamento territorial são, 

atualmente, as que oferecem maior nú-

mero de empregos aos geógrafos. André 

ressalta que estas são as áreas em que 

o mercado precisa mais do conhecimen-

to amplo do profissional. “Não basta ser 

uma pessoa com alto conhecimento de 

um único tema, mas sim de alguém capaz 

de relacionar entre si diferentes áreas do 

conhecimento”. 

De acordo com André, a geografia, 

justamente por trabalhar em um am-

plo espectro de áreas do conhecimento, 

forma um profissional com grande ca-

pacidade de atuar na área ambiental. “O 

geógrafo estuda o clima (climatologia), a 

flora e a fauna (biogeografia), o relevo e 

os processos superficiais (geomorfologia/

geologia geral), os solos (pedologia), além 

de tentar entender a inter-relação entre 

esses fatores (geodinâmica ambiental) e 

entre a natureza e a atividade antrópica 

(impacto ambiental). De acordo com An-

dré, o geógrafo é o profissional que tem 

a melhor formação para trabalhar o meio 

ambiente como um todo, “pois meio am-

biente não é apenas o clima, a vida e o 

relevo, é justamente a junção e a intera-

ção entre todos esses elementos”, explica. 

Já em relação ao ordenamento territorial, 

André lembra que o geógrafo traz para o 

planejamento essa perspectiva ambiental 

mais ampla, amparada em um conheci-

mento das questões sociais.

Mercado em expansão 
Além do meio ambiente e ordenamen-

to territorial - que induzem uma forma de 

ocupação do espaço de maneira planeja-

da - todas as áreas da geografia moderna 

possuem um bom mercado de trabalho 

que cresceu muito nos últimos anos. “O 

mercado encontra-se em crescimento e 

cada vez mais novos geógrafos estão sen-

do integrados a equipes de grandes em-

presas e instituições de planejamento. São 

contratados para atuar em diferentes seg-

mentos dada a formação mais abrangente, 

apropriada para a atuação nas questões 

que envolvem a multidisciplinaridade”, 

ressalta o geógrafo Jackson Cleiton Ferrei-

ra Campos. Com 49 anos de idade e 24 de 

formado, Jackson atuou como professor 

nos diferentes níveis, incluindo o superior, 

foi consultor de várias empresas e prefei-

turas onde trabalhou com mapeamentos 

de solos, geomorfologia, ocupação e uso, 

elaboração de diagnósticos ambientais e 

coordenação de equipes multidisciplina-

res. Em 2001, fundou a Amplo Engenharia, 

que hoje emprega cerca de 20 geógrafos. 

De acordo com especialistas, muitos 

profissionais acabam optando pelas duas 

formações, a de bacharelado e a de licen-

ciatura, para ampliar as oportunidades de 

trabalho e pela facilidade por já estarem na 

área. É o caso do geógrafo Alceu Raposo 

Júnior, vice-presidente da Associação dos 

Profissionais Geógrafos de Minas Gerais 

(Aprogeo-MG), que é bacharel e licenciado 

em geografia pela PUC-MG, além de mes-

tre em análise ambiental pela UFMG.

Alceu ressalta que para ser um pro-

fissional de sucesso, o geógrafo “primei-

ro tem que ter uma boa formação na sua 

graduação, de preferência em instituições 

de credibilidade, com conceito satisfató-

rio dado pelo Ministério da Educação. Em 

seguida, ao longo da sua formação, deve 

procurar estagiar em áreas de seu interes-

se. Depois de formado, tem também que 

estar registrado no Crea-Minas para que 

possa exercer legalmente sua profissão, 

além de procurar se especializar na sua 

área de interesse, obtendo cursos de pós 

graduação, mestrado e doutorado e outras 

especializações. Por último, é importante 

estar ligado a alguma associação na área 

de seu interesse”, recomenda o vice-pre-

sidente da Aprogeo-MG. Segundo Alceu, 

os desafios são muitos, como em todas 

as profissões técnicas no Brasil, “mas o 

Crea-Minas, nesta gestão, tem dado todo 

apoio necessário para o fortalecimento da 

categoria, apoiando a Associação”. 

Aprogeo-MG
 Criada em 2009, e atualmente com 

160 filiados, a Aprogeo-MG tem como 

base de atuação todo o território de Minas 

Gerais. Dentre as suas principais bandei-

ras estão a ampliação do número de as-

sociados, conquistar assento no plenário 

do Crea-Minas por meio da Câmara Es-

pecializada de Agrimensura e defender o 

exercício legal da profissão do geógrafo, 

autuando empresas e órgãos governa-

mentais que descumprirem a Lei Federal 

6.664/1979, que regulamenta a profissão.

Regulamentação da profissão
Legalmente, no Brasil, o geógrafo é 

o profissional bacharel em geografia, ha-

bilitado através da Lei 6.664/1979 – re-

gulamentada pelo Decreto 85.138/1980 

e alterada pela Lei 7.399/1985, com 

regulamentação dada pelo Decreto 

92.290/1986 – e devidamente registrado 

no Crea de seu estado. 

O Crea-Minas possui o maior número 

de geógrafos registrados no Brasil. Se-

gundo dados da Aprogeo-MG, atualmente 

são 1.086 profissionais registrados no 

Conselho, legalmente habilitados a exer-

cer a profissão. 
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Na Copa do Mundo de 2014, o pon-

tapé inicial estará reservado a uma pes-

soa que não pode caminhar. Ele usará 

um exoesqueleto para tetraplégicos co-

mandado por sinais cerebrais, projeto do 

pesquisador brasileiro Miguel Nocolelis. A 

organização quer emitir a mensagem da 

Copa da inclusão. Assim, seria desarmô-

nico, além de irregular, o desenrolar do 

campeonato em palcos inadequados no 

que se refere à acessibilidade.

Em Belo Horizonte, o Mineirão, rea-

berto em fevereiro de 2013, foi obrigado a 

fazer adequações depois que o Ministério 

Público de Minas Gerais (MPMG) apontou 

56 itens fora dos padrões, como calçada 

externa com largura inferior a 1,2 metro, 

falta de corrimãos em rampas de sinali-

zação vertical e de assentos para obesos.

A arquiteta e urbanista, assessora 

da presidência do Crea-Minas, Flávia Pi-

nheiro, especializada em acessibilidade, 

explica que edificações como estádios de-

vem atender as exigências estabelecidas 

pela legislação específica, especialmente 

o Decreto Federal 5.296 e a NBR ABNT 

9050. Flávia aponta as desconformidades 

encontradas com mais frequência nesses 

espaços. “Falta de previsão no projeto de 

rotas acessíveis, de pisos táteis de alerta 

e direcional, erros em dimensões e sina-

lizações referentes às vagas reservadas, 

corrimãos, rampas e escadas, dentre ou-

tros”, elenca. A Minas Arena sustenta que 

mais de 90% das exigências do MP já 

foram atendidas. Para os 10% restantes, 

comunicou o consórcio, estão sendo apre-

sentadas justificativas técnicas para tentar 

viabilizar as mudanças.

Os cadeirantes Gilberto Porta, criador 

do BH Legal, plataforma virtual de servi-

ços voltada para pessoas com deficiência, 

e Wagner Tadeu Dias Coelho, atleta da 

União dos Paraplégicos de Belo Horizonte 

(Unipabe) e fundador da Eficigalo (torcida 

organizada do Atlético Mineiro), reclama-

ram do mesmo problema: os espaços 

reservados às cadeiras de rodas. “Eles 

ficam atrás dos assentos convencionais 

e, quando os torcedores à nossa frente 

se levantam, ficamos sem visibilidade”, 

explica Gilberto. No entanto, ele esteve 

na arena, em um dia sem jogo, e elogiou 

aspectos como vagas de estacionamento, 

sinalização, piso podotátil, banheiros e 

rampas. 

De acordo com a Minas Arena, o Mi-

neirão apresenta 622 assentos – 1% da 

capacidade – dedicados às pessoas com 

deficiência e acompanhantes, oito eleva-

dores, rampas com inclinação máxima de 

8%, 38 banheiros acessíveis para usuá-

rios de cadeiras de rodas e 53 vagas - 2% 

do total - exclusivas para veículos que 

conduzam ou sejam conduzidos por pes-

soas com deficiência.

Independência
O Independência, reinaugurado em 

abril de 2012, não está escalado para a 

Copa, mas é um importante estádio da 

capital mineira. Em novembro de 2013, a 

Justiça fixou um prazo de 180 dias para 

a realização de adequações na acessi-

bilidade da arena. De acordo com o Mi-

nistério Público, uma vistoria constatou o 

descumprimento da NR ABNT 9050 em 

áreas como escadas, rampas de acesso, 

arquibancada e banheiros. 

O engenheiro civil e assessor da pre-

sidência do Crea-Minas, Teodomiro Matos 

Bicalho, responsável pela certificação de 

laudos de vistoria de estádios de futebol 

em Minas Gerais, alerta os profissionais 

da área tecnológica que a questão da 

acessibilidade deve contemplar, além dos 

estádios, todos os espaços públicos. “Es-

ses espaços devem oferecer condições de 

acesso tanto aos cadeirantes, quanto aos 

idosos, crianças e outras pessoas com 

mobilidade e visão reduzidas. Por isso, 

todos os profissionais da área tecnológica, 

ao elaborar os projetos, devem ficar aten-

tos quanto a essas questões”, enfatiza.
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Mineirão fez adequações para atender exigências de acessibilidade

Acessibilidade é desafio para a Copa
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“Sabedoria é quando se usa o conhe-

cimento a serviço da vida”, afirma o pro-

fessor aposentado, de 84 anos, engenhei-

ro José Maria Silva Souza, idealizador do 

kit de motorização para cadeira de rodas. 

O projeto, que foi desenvolvido pelos es-

tudantes de engenharia biomédica Isabel 

Francine Mendes e Filipe Loyola Lopes, 

coordenados pelo professor, engenheiro 

eletricista e biomédico Marco Túlio Perla-

to. O projeto contou ainda com o apoio da 

fisioterapeuta Cláudia Cristina Garcez e do 

empresário e engenheiro de telecomunica-

ções Fábio Rodrigues da Silva. 

Essencial para muitos, a cadeira de 

rodas motorizada – parte do cotidiano de 

pessoas que possuem sequelas de para-

plegia, tetraplegia, hemiplegia e alguns 

tipos de amputação de membros inferiores 

– proporciona conforto, segurança, rapidez 

e prevenção de lesões nos membros supe-

riores devido ao uso repetitivo em cadeiras 

de rodas mecânicas. 

Segundo colocado da Feira de Ciên-

cias e Inovações Tecnológicas (Feicintec) 

promovida em dezembro de 2013 pelo 

Crea-Minas, o kit de motorização para ca-

deira de rodas traz avanços significativos 

e além do baixo custo, promete revolucio-

nar o mercado. 

Através de uma técnica inovadora para 

motorização de cadeira de rodas, que é re-

alizada por meio de motores sem escova 

ou Brushless-DC Motor e que se caracte-

rizam por um alto rendimento de energia 

elétrica, é possível a utilização de baterias 

menores e mais leves, do tipo íons de lítio, 

a mesma tecnologia utilizada em celulares 

e notebooks. Com a novidade, o peso final 

da cadeira motorizada fica em torno de 30 

kg contra 70kg que é o peso médio das 

cadeiras motorizadas disponíveis hoje no 

mercado brasileiro. 

Vantagens
Uma das vantagens do kit é o fato 

de ele dispensar o uso de acoplamentos 

mecânicos como correia ou engrenagens, 

pois os motores são posicionados dire-

tamente no cubo da roda e sua rotação 

controlada por meio eletrônico. Além 

disso, os motores do tipo escolhido con-

seguem manter o torque mesmo quando 

em baixa rotação. Como eles se localizam 

no cubo da roda e a bateria é de tama-

nho pequeno, é possível colocar a cadeira 

fechada no porta-malas de um carro de 

pequeno porte. 

“Outro diferencial é o fato de a cadei-

ra motorizada, com a técnica apresentada, 

funcionar de maneira automática ou manu-

al, com uma simples mu-

dança na alavanca, aten-

dendo a conveniência do 

momento”, explica Isabel. 

Hoje o mercado dis-

põe de cadeiras manuais 

ou motorizadas. Grandes 

e pesadas, as motorizadas 

utilizam baterias de carro, 

geralmente duas. Quando 

a bateria descarrega, a ca-

deira trava e não há como 

o usuário se deslocar com 

facilidade. Por isso, além 

de registrar a patente do 

kit, o grupo registrou tam-

bém a da dupla funcionalidade. 

“O protótipo que está sendo usado 

para os testes passou por vários aper-

feiçoamentos. Um deles, foi a instalação 

de rodas antitombo, pois como a cadei-

ra é mais leve, era mais instável. Depois 

das modificações propostas por usuários, 

através de questionários aplicados pela 

fisioterapeuta, serão construídos outros 

protótipos para continuidade nos testes 

até que a cadeira possa ser fabricada para 

comercialização”, conta Filipe. 

O engenheiro Fábio Rodrigues, pro-

prietário da ATP Telecom, apoiou o projeto 

desde o início, e já cuida da papelada para 

a fabricação e comercialização. “Além do 

kit para motorização de qualquer cadeira 

de rodas mecânica, vamos fabricar a nos-

sa própria cadeira, mas para colocarmos 

o produto final no mercado ainda demora 

pelo menos dois anos, em função das cer-

tificações necessárias”, explica Fábio.

Kit de motorização de cadeira de rodas
melhora vida de deficientes
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Isabel Francine e Filipe Loyola apresentam o kit de motorização na Feicintec
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Desde a criação da Lei da Arbitragem, 

9.307/1996, os mecanismos extrajudiciais 

para a solução de conflitos cada vez mais 

se estabelecem como alternativas eficazes 

que desafogam o Judiciário brasileiro. Em 

dezembro de 2013, mais um importan-

te passo foi dado quando a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do 

Senado Federal aprovou, por unanimidade, 

um projeto que moderniza a Lei de Arbitra-

gem e outro que cria uma Lei de Mediação. 

Dentre as novidades na reforma da 

Lei de Arbitragem está a possibilidade de 

uso do método em contratos com a admi-

nistração pública e a regulamentação da 

carta arbitral, buscando acabar com as 

incertezas e proporcionar soluções ainda 

mais rápidas e eficientes para os conflitos. 

Já o marco legal para a mediação es-

tabelece que qualquer conflito possa ser 

mediado, exceto os que tratarem de filia-

ção, adoção, poder familiar, invalidade de 

matrimônio, interdição, recuperação judi-

cial ou falência. A mediação pode ser feita 

pela internet ou por outro meio de comuni-

cação que permita a transação à distância, 

desde que as partes concordem. A propos-

ta é um substitutivo ao Projeto de Lei do 

Senado (PLS) 517/2011, que tramita com 

o PLS 405/2013 e com o PLS 434/2013 

Aprovados no início de fevereiro pelo Se-

nado, tramitam na Câmara dos Deputados 

na forma dos PLs 7.169/2014 (mediação) 

e 7.108/2014 (arbitragem). Se aprovados 

sem modificação na Câmara seguem para 

sanção presidencial, do contrário, retor-

nam ao Senado.

A elaboração dos projetos foi realiza-

da por duas comissões de juristas, uma 

do Senado Federal e outra do Ministério 

da Justiça. Um dos integrantes das duas 

comissões é o engenheiro civil e advo-

gado Francisco Maia Neto, coordenador 

do Conselho da Câmara de Mediação e 

Arbitragem (CMA) do Crea-Minas. Fran-

cisco destaca a relevância da aprovação 

dos projetos, que irão fomentar a busca de 

novas alternativas. “É uma conquista mui-

to importante, pois são dispositivos legais 

que estimulam a utilização dos mecanis-

mos extrajudiciais de soluções de confli-

tos, fazendo com que a sociedade busque 

alternativas, além do Poder Judiciário, para 

resolver suas controvérsias”, enfatiza.

Único profissional de engenharia 

a participar das comissões de juristas, 

Francisco recebeu do Crea-Minas, em 

dezembro de 2013, a comenda Onofre 

Braga de Faria, que contempla um 

profissional de destaque na participação 

de métodos alternativos de solução de 

controvérsias. O engenheiro civil ressalta 

que, por se tratar de matérias técnicas, a 

comunidade jurídica foi muito respeitada, 

e os projetos foram aprovados no Senado 

com relativa tranquilidade. “A reforma na 

Lei de Arbitragem foi pontual e não alterou 

a essência do texto atualmente em vigor. 

No caso da mediação, foi preenchida uma 

lacuna, e o país finalmente ganhará uma 

legislação específica”, destaca. 

O advogado Joaquim da Paiva Muniz, 

presidente da Comissão de Arbitragem da 

OAB/RJ e membro da Comissão de Arbi-

tragem da OAB Federal, participou das 

audiências sobre o assunto no Senado. Ele 

ressalta que a aprovação dos projetos de 

lei é mais um passo para a consolidação 

da arbitragem e o fomento da mediação 

no país. “São mais de 90 milhões de pro-

cessos judiciais no Brasil atualmente. Pre-

cisamos de mais arbitragem e mediação, 

e os projetos de lei estão em consonância 

com essa demanda, colocando nosso país 
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Projetos de Lei fortalecem 
mediação e arbitragem no país

A comissão do Senado foi uma das elaboradoras dos projetos
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na vanguarda em termos de qualidade de 

regulamentação”, enfatiza. 

Joaquim destaca que a criação da 

Lei de Mediação certamente incentivará 

o seu desenvolvimento no país, e que a 

Comissão foi sábia em alterar na Lei de 

Arbitragem apenas o estritamente ne-

cessário para consolidar jurisprudências 

assentadas e suprimir questões proce-

dimentais que demandavam ajuste. “Em 

países considerados sedes tradicionais 

de arbitragem, a logística desse processo 

chega a render mais de 100 milhões de 

dólares por ano com hotéis, passagens 

aéreas, tradutores e outros custos. O Brasil 

tem capacidade de se tornar um hub da 

arbitragem na América Latina e captar es-

ses investimentos”, ressalta.

Os projetos aprovados em dezem-

bro de 2013 representam um impor-

tante passo com vistas à consolidação 

de alternativas à jurisdição estatal. 

Trata-se de métodos adequados, na 

medida em que objetiva evitar a obri-

gatoriedade do cidadão recorrer para a 

resolução de controvérsias transacio-

náveis, junto ao Estado.  

A Câmara de Mediação e Arbitra-

gem do Conselho Regional de Engenha-

ria e  Agronomia (CMA Crea-Minas) ofe-

rece aos seus usuários a administração 

de conflitos através dos dois métodos 

citados. Assim, ambos os projetos são 

de interesse e influenciarão nas ativida-

des exercidas. 

O projeto de mediação, na con-

cepção de regulamentar os métodos 

autocompositivos, traz dispositivos so-

bre a mediação judicial, extrajudicial, 

mediação pública e mediação on-line. A 

normatização da mediação extrajudicial, 

que se aplica à CMA, vai ao encontro 

das diretrizes já adotadas pela Câmara, 

quais sejam, não impor soluções, visan-

do o caminho consensual e zelar pela 

imparcialidade do mediador. Este deve-

rá também estimular a confiança das 

partes, ser capacitado para o exercício 

da função, além de considerar o térmi-

no da mediação, tanto na composição 

amigável quanto na impossibilidade da 

realização do acordo, preservando a au-

tonomia das partes.   

A regulamentação da mediação on 

line tem como foco a solução de confli-

tos na área de consumo, considerando 

que em outras áreas como família é 

fundamental que seja trabalhado pesso-

almente o restabelecimento da comuni-

cação entre os envolvidos.  Na era das 

informações imediatas e globalizadas, 

faz-se necessária a solução de confli-

tos confiáveis e com eficácia, utilizando 

as vantagens da tecnologia. A CMA, na 

administração dos procedimentos que 

tramitam junto à Câmara, se escolhida 

pelas partes, já utiliza formas céleres e 

eficazes de administração de procedi-

mentos à distância. 

Em relação à mediação pública, 

podemos visualizar a interferência da 

mesma junto ao Crea-Minas por duas 

óticas: uma é a faculdade do próprio 

Conselho utilizar a mediação para 

submeter os litígios em que é parte, e 

outra é a CMA poder administrar con-

flitos de mediação envolvendo entes do 

poder público, o que já é previsto para 

arbitragem em conformidade à lei mi-

neira 19.477/2011, sendo também 

reforçada na alteração da lei nacional 

9.307/1996. 

A possibilidade da administração 

pública ser parte em procedimento ar-

bitral vem de forma expressa no projeto 

de alteração da Lei de Arbitragem. Em 

síntese, poderão ser partes em procedi-

mentos de mediação ou arbitragem en-

tes públicos ou particulares, desde que 

a matéria objeto do conflito verse sobre 

direito patrimonial disponível.

Outra interferência que traz o pro-

jeto de alteração da lei de arbitragem 

na operacionalização das atividades da 

CMA são as disposições inerentes aos 

procedimentos arbitrais que decorrem 

de contratos de adesão. Neste caso, a 

arbitragem só terá validade se o ade-

rente provocar a instituição do procedi-

mento ou se concordar expressamente 

com a instituição realizada pela parte 

contrária, ou seja, no caso de contratos 

de adesão a opção da via arbitragem 

deverá ser ratificada pelo aderente no 

momento da instauração. 

As informações citadas estão longe 

de esgotar o assunto e os consequentes 

impactos junto à CMA são sementes de 

reflexão para novos desafios que estão 

por vir, desafios estes que têm como 

propósito fornecer às partes instrumen-

tos de solução de conflitos capazes de 

proporcionar a paz social ao término de 

uma controvérsia. 

Camila Pereira Linhares
Diretora Executiva da CMA Crea-Minas

Impactos dos projetos de mediação e 
de alteração da lei de arbitragem na CMA
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Entre os dias 18 e 19 de dezembro foi realizada na sede do Crea-Minas a 3ª 
Reunião dos Colégios.  Os inspetores de todas as regiões do estado presentes 
avaliaram as atividades desenvolvidas em 2013 e apresentaram suas propostas 
para 2014. O coordenador estadual do Colégio de Inspetores (CEI), engenheiro 
mecânico Waldimir Filho, fez um balanço das ações desenvolvidas durante o 
ano pelos Colégios de Inspetores e o coordenador do Crea-Minas Júnior, técnico 
em eletrotécnica Otávio Dutra, apresentou os resultados obtidos no ano pela 
comissão. Para finalizar a apresentação, o presidente do Crea-Minas, engenheiro 
civil Jobson Andrade, ressaltou a importância dos trabalhos de todos os represen-
tantes do Crea-Minas e entidades. Os Colégios de Inspetores, de Entidades e de 
Instituições de Ensino promoveram mais de 300 atividades entre eventos e reuni-
ões técnicas e institucionais em 2013, que  possibilitaram a troca de experiências 
e o debate de questões importantes no que se refere às áreas tecnológicas e 
seus profissionais.

Foi inaugurada no dia 29 de novembro de 2013 a Inspetoria de Iturama, ligada à 
Regional Rio Grande. A cidade, conhecida como a Pérola do Pontal devido a sua 

localização noTriângulo Mineiro, é mais uma das cidades beneficiadas com o processo 
de interiorização do Conselho. Além da Inspetoria, o  prédio também  abriga a 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos do Pontal do Triângulo 
Mineiro (Asseat) e o Centro de Capacitação Técnica do Trabalhador de Iturama, que  
oferecerão  cursos de qualificação para o profissional ituramense. O presidente do 

Crea-Minas, engenheiro Civil Jobson Andrade, e o coordenador da Regional Rio 
Grande, engenheiro civil Luciano Veludo, marcaram presença.

Reunião dos colégios faz 
balanço dos trabalhos de 2013

Foi inaugurado no dia 1º de novembro de 2013 o Escritório de Representação 
do Crea-Minas em Santa Rita do Sapucaí. A cidade é  um polo de tecnologia 
e referência para o Brasil e para o mundo. A Escola Técnica de Eletrônica, o 
Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) e o Centro de Ensino Superior em 
Gestão, Tecnologia e Educação (FAI) são referências para a região. De acordo 
com o engenheiro eletricista e conselheiro do Crea-Minas, Rinaldo Teixeira, para 
a cidade de Santa Rita do Sapucaí a implantação do escritório representa mais 
uma conquista que favorece a todos.  “A população se beneficiará dos serviços 
do Sistema e terá a garantia de que os profissionais que prestam serviços na 
localidade são de alta competência e reconhecidos pelo Conselho. Além disso, 
os trabalhos de responsabilidade social prestados pelo Crea-Minas  oferecerão 
oportunidades de crescimento para toda a sociedade”, ressaltou.

Escritório de representação em Santa Rita do Sapucaí

 Abertura da Inspetoria de Iturama
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Durante o Circuito Agronômico, realizado no dia 12 de dezembro de 
2013, na sede do Conselho,  a Sociedade Mineira de Engenheiros 
Agrônomos (Smea), que integra o Colégio de Instituições de Ensino 
do Crea-Minas,  prestou homenagem aos 65 anos de  Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). A cerimônia foi 
conduzida pelo engenheiro agrônomo e coordenador da Câmara 
Especializada de Agronomia do Crea-Minas,  Emílio Mouchrek Filho. 
Precursora das  atividades de atendimento agrícola do país, a Emater 
completou, em 6 de dezembro, 65 anos.  Presente em 793 municípios 
do estado, a empresa se destaca pela defesa do desenvolvimento 
sustentável e do apoio profissional à agricultura familiar.

Homenagem aos 65 anos da Emater

Destaques da engenharia em 2013
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No dia 8 de novembro de 2013, foi realizado em Guaxupé, no sul de Minas, 
a 1ª Semana de Engenharia. O evento foi coordenado pelo engenheiro civil e 

inspetor do Crea-Minas, Marcos Vilhena. O destaque foi a palestra proferida pelo 
engenheiro civil e presidente da Fundação  Nacional de Saúde (Funasa), Gilson 

Queiroz, que discutiu sobre o Plano de Saneamento Básico (Plansab). Atividades 
práticas e teóricas possibilitaram aos participantes  aprofundar conhecimentos 

em diversos temas pertinentes à engenharia. 

1ª Semana de Engenharia em Guaxupé

A Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da 
Universidade Federal de Minas Gerais (AEAEE-UFMG), que integra 

o Colégio de Instituições de Ensino do Crea-Minas, promoveu 
no dia 27 de setembro de 2013 o Prêmio Top Engenharia. Em 
sua 6ª edição, mais uma vez,  o prêmio foi uma oportunidade 

para  reconhecer e valorizar aqueles que ajudam a desenvolver a 
engenharia tanto na área empresarial quanto no ensino e na cultura. 

Mais de 50 empresas foram homenageadas.

Ge
rê

nc
ia

 d
os

 C
ol

ég
io

s 
do

 C
re

a-
M

in
as



Crea-Minas Júnior

30
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Criado em 2000, o Crea-Minas Jú-

nior não para de expandir suas atividades 

como instância representativa dos futuros 

profissionais e recém-formados no Con-

selho. Pioneiro de um movimento que se 

espalhou pelos Creas de todo o país, o 

grupo em Minas Gerais vem se consoli-

dando como promotor do incremento da 

formação e da valorização profissional, 

contribuindo para a formação de jovens 

lideranças e de profissionais mais quali-

ficados para atuar no mercado.

Prova disso é que em 2013 foram 

criados 19 novos núcleos, que agora tota-

lizam 38 espalhados por todas as regiões 

do estado. “O ano de 2013 foi marcado 

pela vertiginosa expansão de núcleos do 

Crea-Minas Júnior e pelo estreitamen-

to da nossa relação com o Conselho. O 

nosso presidente Jobson Andrade, o en-

tão vice-presidente Adriano Garcia e os 

conselheiros do GT Crea-Minas Júnior, 

liderados por Otávio Dutra, não mediram 

esforços para a concretização do planeja-

mento proposto para o período”, ressalta 

o engenheiro eletricista recém-formado, 

Cyro Drumond Colares, vice-presidente 

do Crea-Minas Júnior.

Cyro contabiliza, entusiasmado, o 

salto quantitativo das novas unidades do 

Crea-Minas Júnior, que no início de 2013 

era composto por 19 núcleos localizados 

em Belo Horizonte, Bom Despacho, Cara-

tinga, Diamantina, Divinópolis, Governador 

Valadares, Itabira, Itaúna, João Monlevade, 

Juiz de Fora, Lavras, Leopoldina, Macha-

do, Montes Claros, Ouro Branco, Passos, 

São João del Rei, Teófilo Otoni, Viçosa, e 

que fechou o ano com 38 unidades.

“Após o devido esforço dos envolvidos 

no processo de expansão, somamos 19 

novos núcleos em Araxá, Curvelo, For-

miga, Guaxupé, Itajubá, Ituiutaba, Itura-

ma, Janaúba, Januária, Manhuaçu, Ouro 

Preto, Patos de Minas, Pirapora, Poços de 

Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapu-

caí, Uberaba, Uberlândia e Varginha, am-

pliando em 100% a nossa abrangência”, 

comemora Cyro.

Consolidando-se como uma instância 

aberta para discutir assuntos relevantes 

para as profissões da área tecnológica, 

o Crea-Minas Júnior possibilita também 

aos participantes adquirir conhecimento 

através de palestras, seminários e deba-

tes realizados gratuitamente, tornando-se 

um espaço para troca de experiências e 

de possibilidade de contatos profissionais 

com o mercado. “Com foco em resultado 

e profissionalismo, construímos um ponto 

de interlocução entre nosso público, as 

empresas, os profissionais, as entidades 

de classe, instituições de ensino e os ór-

gãos da estrutura do Conselho”, enfatiza 

Igor Braga Martins, presidente do Crea-

-Minas Júnior.

Recém-formado em engenharia am-

biental, Igor destaca as realizações do 

Grupo em 2013. “Ao longo do ano os 

núcleos fizeram um brilhante trabalho 

com a realização de seminários, fóruns, 

simpósios, visitas técnicas, minicursos, 

entrevistas com profissionais da área 

tecnológica, palestras com empresas, 

palestras técnicas, workshops, ações 

sociais, apoiaram parceiros, movimentos 

empreendedores, semanas de engenharia 

de diversas instituições de ensino, dentre 

outras atividades. Este portfólio de ativi-

dades demandou o trabalho de jovens 

compromissados e apaixonados pela cau-

sa em todas as regiões do nosso estado”, 

ressalta. 

Igor enfatiza que pessoas de sucesso 

são formadas por experiências de suces-

so. “E com a energia renovada, iniciamos 

2014 motivados para resultados ainda 

mais expressivos. Sonhar, aprender e 

construir”, finaliza. 
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Crea-Minas Júnior dobra 
número de núcleos em 2013

Crea-Minas Júnior abre espaço para debater assuntos relevantes das profissões da área tecnológica
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Quando saiu de Miraí, na Zona da Mata Mineira, para fazer pré-

-vestibular em Volta Redonda no ano de 1967, Navantino Dionízio 

Barbosa Filho não sabia que engenharia escolher, nem tampouco 

ouvira falar do recém-criado Instituto Nacional de Telecomunicações 

(Inatel). Durante o pré-vestibular, Navantino ficou muito próximo de 

três rapazes e um deles comentou sobre o Inatel. “Estudávamos 

juntos à noite e nos fins de semana, e foi ele quem nos convidou 

para conhecer Santa Rita do Sapucaí e a nova escola”, recorda. 

Navantino aceitou, e numa viagem cheia de imprevistos, foram de 

Volta Redonda para Santa Rita do Sapucaí. “Quando chegamos 

ao Inatel fomos recebidos pelo então diretor, professor Fredmarck 

[Leão], que nos apresentou a escola, falou da proposta e de teleco-

municações.  “Eu ia fazer vestibular para engenharia, qualquer uma, 

e aquela me despertou para o que eu queria”, lembra Navantino.

Em 1968 foi aprovado no vestibular de Engenharia de Operação 

em Telecomunicações, um curso que equivaleria hoje ao de tecnó-

logo, e que concluiu em 1970. Influenciado pelo professor Calistra-

to Borges, encantou-se pela área de comutação em telefonia e foi 

convidado a permanecer no Inatel como professor em dedicação 

exclusiva por indicação do professor. Na mesma época, o curso de 

engenharia plena era criado no Inatel, e em 1975 Navantino con-

cluiu também a graduação em Engenharia Elétrica, opção Eletrônica 

e Telecomunicações. 

A partir de então a vida de Navantino se confundiu com a da es-

cola e sua história passou a caminhar junto com a da instituição que 

o acolheu. “O Inatel vai fazer 49 anos, eu estou aqui há 46. A minha 

história está tão ligada ao Inatel que até minha esposa encontrei 

aqui. Quando passei para o segundo ano, ela começou o primeiro 

ano. Namoramos, seis meses depois da formatura nos casamos 

e encontramos nosso caminho na área da educação”, recorda-se. 

Instalado em Santa Rita, com a vida organizada, Navantino trouxe 

o irmão  caçula e mais tarde o sobrinho, que também se formaram 

na instituição. “A vida me ofereceu a oportunidade de experimentar 

coisas que gostei”, afirma.

Professor em tempo integral no Inatel, Navantino acabou por se 

envolver com a área administrativa. Além de dar aulas, ele ocupava 

cargos de chefia. Foi vice-diretor e de 1985 a 1990, com 37 anos,  

foi o primeiro ex-aluno eleito diretor-geral da instituição e o mais 

jovem a ocupar o cargo. Mesmo preferindo a sala de aula, que era a 

sua verdadeira vocação, entrou para o corpo administrativo da insti-

tuição, que era pequeno, e havia muito o que fazer. “Quando assumi 

a direção, tinha a proposta de abrir o Inatel para a comunidade. 

Precisava tirar a escola do isolamento”, relata. 

Mais uma vez, a oportunidade bateu a sua porta quando o 

então vice-prefeito, Paulo Frederico Toledo, em busca de  alguma  

atividade que fosse geradora de empregos na cidade, procurou o 

diretor do Inatel para ajudá-lo nessa tarefa. “Era a junção perfeita”, 

lembra Navantino. A primeira realização da parceria foi a 1ª Feira 

Industrial de Santa Rita do Sapucaí. “A ideia era ver o que já existia 

e para nossa surpresa apareceram algumas dezenas de projetos 

entre empresas formais e informais”, conta o professor, que abriu 

o ginásio poliesportivo do Inatel para a iniciativa e abraçou a ideia 

do vice-prefeito. “Logo depois da nossa feira, teria em São Paulo 

uma outra da indústria eletroeletrônica e alugamos um stand para 

apresentar o projeto da cidade e oferecer incentivos para empresas 

que quisessem vir para cá. Na ocasião, um publicitário amigo do 

vice-prefeito criou um folder já com o nome “Vale da Eletrônica”, 

conta. O Inatel abraçou o projeto, abrindo suas portas para quem 

quisesse criar uma empresa. “Cedíamos espaço, laboratórios, en-

volvíamos os professores e o negócio foi ganhando proporção. De-

pois fomos para Belo Horizonte participar de outra feira e repetimos 

a estratégia, sempre zelando para não tornar a versão maior que o 

fato, mantendo a sustentabilidade do negócio”, revela o professor.

Mas a paixão pelo magistério falou mais alto e após cinco anos 

como diretor, voltou para a sala de aula de onde não saiu mais. Ter-

ceiro de quatro irmãos, filho da dona de casa Esterina e do chefe de 

serviços de obras da prefeitura Navantino, acompanhava o pai em 

visitas a obras na cidade e na zona rural. O encanto pelo trabalho 

do pai, naquele tempo talvez tenha forjado no menino Navantino o 

engenheiro que hoje tanto gosta de ensinar.

A história do professor Navantino se mistura com a do Inatel

Engenharia na sala de aula 
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Quando, no final o século XVIII, o imi-

grante italiano Fioravante Armani instalou 

sua fábrica de cerveja em Honório Bicalho, 

distrito de Nova Lima, para abastecer as 

mesas dos ingleses das minas de ouro 

Faria Gold Mining e Saint Jonh Del Rey 

Mining, jamais poderia imaginar que a sua 

Gabels seria a precursora de um mercado 

que viceja com toda força em pleno sécu-

lo XXI. Conhecida como cerveja-barbante 

porque na época ainda não eram utilizadas 

tampinhas para fechar as garrafas, e sim 

rolhas que precisavam ser amarradas com 

barbante e coladas com breu, a Gabel’s 

hoje só existe na memória dos historiado-

res, mas Nova Lima virou referência nacio-

nal quando o assunto é cerveja artesanal. 

Para estimular a nova potencialidade 

que vem se transformando na principal 

atração turística do município, foi funda-

mental a aprovação da Lei Pró-Artesão, que 

criou o Programa Municipal de Desenvolvi-

mento da Produção Artesanal e Orgânica 

Associada ao Turismo. A Lei 2.292/2012 

tem o intuito de incentivar o processo ar-

tesanal e a manutenção da geração de 

trabalho e renda, além de fortalecer as tra-

dições culturais e impulsionar o potencial 

turístico da cidade. “Nós buscamos esse 

desenvolvimento na vertente do turismo 

sustentável, procurando assim investir em 

algumas atividades como a produção de 

cerveja artesanal”, ressalta a secretária 

municipal de Turismo, Renata Couto.

O principal ponto da lei é a permissão 

para a produção artesanal em áreas urba-

nas e residenciais, sem a necessidade de 

locação em área industrial. “Não há prejuí-

zo em se instalar uma cervejaria artesanal 

em uma área urbana devido ao baixo im-

pacto ambiental da atividade”, ressalta o 

engenheiro metalúrgico Alfredo Figueiredo, 

proprietário da VM Beer, uma das primei-

ras cervejarias instaladas na cidade a par-

tir da Lei Pró-Artesão. Alfredo destaca que 

o foco da cervejaria artesanal é o turismo. 

“A cervejaria vem recuperar o turismo na 

região, já que o turismo de ouro está aca-

bando devido ao fim das jazidas”, afirma. 

Os fabricantes de cerveja artesanal de 

Nova Lima fazem questão de mostrar a di-

ferença entre a cerveja artesanal e aquela 

produzida em grande escala. “A cerveja de 

massa é feita rápida, para ser vendida em 

grandes volumes e mais barata. O foco da 

cerveja artesanal é mais gourmet”, enfa-

tiza Felipe Viegas, proprietário e mestre-

-cervejeiro da Taberna do Vale. Não é à toa 

que o lema que domina as rodas de con-

versas entre os fabricantes de cerveja de 

Nova Lima é beba menos, beba melhor. “A 

cerveja comum é padronizada, já a cerveja 

artesanal tem uma diferenciação de sabo-

res, como o vinho. Nós temos mais de 120 

tipos diferentes de cerveja para compor 

a degustação do prato”, comemora José 

Bento, diretor secretário da Associação dos 

Cervejeiros Artesanais de Minas Gerais 

(Acerva Mineira). 

Para garantir a boa qualidade da cer-

veja artesanal a participação de um res-

ponsável técnico no processo fabricação é 

imprescindível. O tecnólogo em alimentos, 

mestre cervejeiro e responsável técnico 

pela cervejaria Küd Bier em Nova Lima até 

o final de 2013, Evandro Zanini, lembra 

que a cerveja é um alimento e segue os 

mesmos processos de higienização que 

uma indústria de laticínios. “Então fica cla-

ro que o profissional que atua nesse setor 

precisa ter conhecimento técnico e ope-

racional para não cometer danos ao seu 

cliente consumidor”, destacou.

A história da cerveja de Nova Lima, 

que começou com a mineração, hoje se 

inspira na tradição alemã para divulgar as 

suas marcas. Versão mineira da Ocktober-
fest, a Uaiktoberfest completou em 2013 

a sua terceira edição. Isso é prova de que 

o ciclo de ouro das cervejas de Nova Lima 

está apenas começando.

Cervejas que valem ouro

A cerveja artesanal de Nova Lima ganha mais adeptos a cada dia
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O Crea-Minas participou, na 
quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 
2014, de um mutirão de conciliação 
promovido pela Justiça Federal. A 
parceria visa regularizar a situação 
de profissionais em débito com o 
Crea-Minas. Nesta primeira ação, 
foram convidados 50 engenheiros, 
técnicos e empresas registrados 
no Conselho que apresentaram 
pendência referente à anuidade dos 
anos de 2008 e 2009.
http://tinyurl.com/20SoSite01

Mutirão de conciliação na 
Justiça Federal

Muitos pensam que as atividades do profissional da agronomia se resumem 
ao setor produtivo agrícola. Mas o campo de atuação desses profissionais vai 
muito além e se estende também para a produção de arte e cultura. É assim em 
Inhotim, que hoje conta com o trabalho de dois engenheiros agrônomos e dois 
técnicos agrícolas.
http://tinyurl.com/20SoSite04

Inhotim

Na primeira reunião plenária de 2014, 
foi empossada a nova diretoria do 
Crea-Minas. Os diretores são eleitos 
pelo plenário com mandato de um ano. 
Segundo o presidente do Crea-Minas, 
engenheiro civil, Jobson Andrade, a nova 
diretoria continua o bom trabalho dos 
que estão deixando os cargos.
http://tinyurl.com/20SoSite05

Diretoria 2014

O bastonário da Ordem dos Engenheiros 
de Angola, engenheiro de minas José 
Dias, visitou o Crea-Minas com o intuito de 
conhecer os serviços e ações do Conselho 
a fim de atingir, em seu país, o prestígio e a 
influência que os Conselhos de Engenharia 
e Agronomia têm aqui no Brasil. 
http://tinyurl.com/20SoSite02

Ordem dos Engenheiros 
de Angola 

A história de cada um deve ser escrita com 
valores humanos e respeito ao próximo. Assim, 
com trajetórias individuais e projetos comuns, 
cidadãos devem construir uma teia solidária 
chamada cidade.  O Seminário Cidade Sustentável 
promovido pelo Crea-Minas apontou caminhos 
para melhorias estruturais dos municípios.
http://tinyurl.com/V20SoSite03

Cidade Sustentável
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Valores de Anuidade de Profissionais

Graduação  1x até 31/01 
ou 2x - 31/01 

e 28/02

 1x até 28/02 
ou 2x - 28/02 

e 31/03

1X até 31/03 6x em 31/01, 28/02, 
31/03, 30/04. 02/06 

e 30/06
Superior R$ 350,00 

2 x R$ 175,00
R$ 370,00

2 x R$ 185,00
R$ 413,67 R$ 413,67

 6 x R$ 68,95
Médio R$ 175,00

2 x R$ 87,50
R$ 185,00

2 x R$ 92,50
R$ 206,84 R$ 206,84

6 x R$ 34,47

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa Classes de Capital Social Anuidade 

única
Pagamento Parcelado 

(6 x)
1ª Até 50.000,00 R$ 391,26 R$ 65.21
2ª de 50.000,01 até 200.000,00 R$ 782,51 R$ 130,42
3ª de 200,000,01 até 500.000,00 R$ 1.173,77 R$ 195,63
4ª de 500.000,01 até 1.000.000,00 R$1.565,02 R$ 260,84
5ª de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 R$ 1.956,28 R$ 326,05
6ª de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 R$ 2.347,53 R$ 391,25
7ª acima de 10.000.000,00 R$ 3.130,04 R$ 521,67

A Instrução de Serviço completa pode ser consultada no site do Crea-Minas (www.crea-mg.org.br). Lá encontram-se os casos especiais de descontos, bem como multas a serem aplicadas em caso de atraso.

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa Tabela A / Valor do Contrato / Obra ou Serviço TAXA DE A.R.T. 

1 até 8.000,00 R$ 63,64
2 de 8.000,01 até 15.000,00 R$ 111,37
3 acima de 15.000,01 R$ 167,68

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa Tabela B / Obra ou Serviço de Rotina VALOR ITEM DA A.R.T.. 

1 até 200,00 R$ 1,23
2 de 200,01 até 300,00 R$ 2,51
3 de 300,01 até 500,00 R$ 3,74
4 de 500,01 até 1.000,00 R$ 6,26
5 de 1.000,01 até 2.000,00 R$ 10,07
6 de 2.000,01 até 3.000,00 R$ 15,09
7 de 3.000,01 até 4.000,00 R$ 20,24
8 acima de 4.000,01 Tabela A

Taxas de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) principal (matriz) R$ 190,60
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.) R$ 190,60
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966) R$ 95,02
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro R$ 62,04
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional R$ 39,13
c) prorrogação de registro provisório ISENTO
d) recadastramento R$ 39,13
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP Isento
b) para profissional sem RNP R$ 39,13
IV – a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional R$ 39,13
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional que possua prazo de validade Isento
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídica:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica Isento
b) anotação de curso Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado isento
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 ARTs R$ 39,13
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 ARTs R$ 79,37
f) 1ª emissão de acervo técnico com registro de atestado Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado R$ 64,28
h) emissão de certidão de A.R.T.s – até 20 A.R.T.s R$ 39,13
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s R$ 79,37
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física e jurídica R$ 238,11
k) emissão de quaisquer outros documentos e anotações R$ 39,13
l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e 
no exterior por contrato

R$ 238,11

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA Valor da Multa

A R$ 504,71
B R$ 1.008,97
C R$ 1.681,84
D R$ 1.681,84
E R$ 5.044,95

Taxas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014 

Projetos Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)
Padrão / meses CAL-8 CSL-8 CSL-16

Normal Alto Normal Alto Normal Alto
janeiro/14 1.250,38 1.355,49 1.075,12 1.183,11 1.430,32 1.572,97

dezembro/13 1.212,00 1.316,55 1.041,23 1.148,17 1.386,16 1.527,32
novembro/13 1.209,21 1.313,64 1.038,77 1.145,50 1.382,80 1.523,73
outubro/13 1.204,80 1.309,55 1.035,16 1.142,39 1.378,02 1.519,60

setembro/13 1.204,28 1.307,67 1.034,59 1.139,83 1.377,52  1.516,40
agosto/13 1.198,91 1.302,87 1.029,69 1.135,50 1.371,38 1.510,96
julho/13 1.197,20 1.300,62 1.027,80 1.133,04 1.368,68 1.507,66
junho/13 1.194,47 1.298,37 1.025,46 1.131,36 1.365,82 1.505,70
maio/13 1.195,41 1.299,53 1.024,89 1.131,33 1.365,15 1.505,72
abril/13 1.192,68 1.296,95 1.022,45 1.128,96 1.361,82 1.502,51

março/13 1.184,36 1.287,69 1.017,84 1.125,21 1.355,76 1.497,60
fevereiro/13 1.183,22 1.287,56 1.015,34 1.123,10 1.352,43 1.494,82

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses RP1Q G1

janeiro/14 1.133,70 592,12
dezembro/13 1.101,15 575,80

novembro/13 1.100,23 575,87

 outubro/13 1.094,48 572,41

setembro/13 1.094,22 571,62

agosto/13 1.092,51 568,46

julho/13 1.092,81 568,25

 junho/13 1.089,33 566,54

maio/13 1.087,06 565,94

abril/13 1.082,71 564,60

março/13 1.078,36 562,14

fevereiro/13 1.073,98 560,73

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de dezembro/13 a janeiro/2014 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br

Projetos-Padrão Residenciais

Padrão / meses R-1 PP-4 R-8 PIS R-16
Baixo Normal Alto Baixo Normal Baixo Normal Alto Baixo Normal Alto

janeiro/14 1.121,66 1.355,67 1.647,07 1.025,28 1.268,83 974,10 1.096,66 1.324,53 734,38 1.062,23 1.374,94
dezembro/13 1.089,31 1.312,42 1.598,93 1.002,59 1.228,26 952,77 1.063,71 1.287,75 715,61 1.030,96 1.335,58

novembro/13 1.089,84 1.309,04 1.595,58 1.004,62 1.225,66 954,86 1.061,32 1.331,78 716,37 1.028,55 1.331,78

outubro/13 1.085,50 1.308,66 1.596,60 998,25 1.223,16 948,40 1.059,20 1.283,53 711,14 1.026,22 1.328,90

setembro/13 1.083,36 1.304,25 1.588,32 996,76 1.220,27 946,85 1.056,67 1.277,94 711,29 1.023,74 1.327,31

agosto/13 1.081,07 1.303,37 1.587,36 994,31 1,217,76 943,56 1.054,03 1.275,35 708,90 1.021,20 1.322,62

julho/13 1.078,88 1.300,16 1.582,14 991,55 1.214,67 940,79 1.051,10 1.271,36 708,88 1.018,29 1.319,78

junho/13 1.074,95 1.297,65 1.581,27 989,45 1,213,44 939,00 1.049,84 1.271,11 707,99 1.017,11 1.317,74

maio/13 1.073,02 1.296,45 1.582,72 986,80 1.212,82 936,20 1.049,05 1.270,92 707,85 1.016,86 1.317,29
abril/13 1.069,44 1.293,48 1.582,65 984,65 1.210,39 934,19 1.047,13 1.270,54 705,51 1.014,99 1.314,64

março/13 1.068,56 1.293,48 1.581,47 984,13 1.209,34 933,72 1.045,61 1.269,27 702,70 1.013,79 1.310,40
fevereiro/13 1.063,92 1.290,26 1.578,93 978,49 1.206,61 928,54 1.042,77 1.267,24 700,36 1.011,24 1.308,01
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O Colosso de Roma

Referência: OLIVEIRA, Geraldo Dirceu. 
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.

Panis et circenses, Caetano Veloso e Gilberto Gil, 1968

Corrupção Moral
Até 55a.C. Roma não dispunha de teatros permanentes, apenas de estruturas provisórias de madeira. Um século antes, a proposta de construir um 
prédio específico enfrentou a oposição do Senado, convencido de que tal iniciativa iria favorecer a corrupção moral.

Anfiteatro Flávio
O Coliseu, nome popular do Anfiteatro Flávio, foi iniciado por Vespasiano e inaugurado somente por Tito. Construído 
entre os anos 70 e 90, simboliza o poder da dinastia Flaviana. De tamanho magnífico, era capaz de hospedar 50 mil 
espectadores para os seus mais variados espetáculos. 

Enquanto o Coliseu se mantiver de pé, Roma permanecerá; 
quando o Coliseu ruir, Roma ruirá e quando Roma cair, o mundo cairá

Com 48,5 m de altura, 188 m de comprimento e 156 m de largura, o Anfiteatro Flávio é considerado um marco 
da engenharia e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Execuções, reproduções de batalhas históricas e até 
guerras navais aconteceram sobre a arena do Coliseu. O monumento recebe, anualmente, mais de 6 milhões de 
visitantes e, desde meados de 2013, é palco de uma polêmica restauração. A previsão é que os trabalhos sejam 
concluídos em março de 2016, em uma obra de R$ 25 milhões de euros.

100 Dias
A festa de inauguração do Coliseu durou 100 dias ininterruptos. Para sorte dos 
espectadores, um grande toldo dividido em seções triangulares movimentadas 
por uma equipe de marinheiros militares os protegia do sol.

Vanguarda
O Anfiteatro Flávio somava a grandiosidade de sua estrutura 
com características funcionais de vanguarda. Sob a arena, cuja 
base era um tablado, estendiam-se os subterrâneos destinados 
aos muitos elementos necessários para os espetáculos, como os 
maquinismos para erguer os  cenários e as feras.

Consórcio
Para acelerar a construção, a obra foi dividida em quatro setores, atribuídos a diferentes empreiteiros. 
Cada setor era organizado em função dos materiais e da altura alcançada, tudo de acordo com um 
plano bem concebido para controlar os gastos minuciosamente.

Muros
Oitenta muros radiais, que convergem do anel externo para o interior, sustentavam a 
grande cávea de blocos de travertino e o complexo sistema de galerias e escadarias que 
permitia ao público deixar o edifício em poucos minutos.

Declínio e Queda do Império Romano
A obra do britânico Edward Gibbons foi publicada em seis volumes, entre 
1776 e 1778. Ele apresenta de forma irônica e contundente o que considerou 
o triunfo da barbárie e da religião sobre as nobres virtudes romanas. Em 
português, considere aversão compacta traduzida por José Paulo Paes.

Fidelidade
No filme Gladiador, de 2000, de Ridley Scott, o Coliseu 
foi recriado via computação gráfica para “restaurá-lo” 
à glória do século II. A imagem do edifício é geralmente 
acurada e dá uma boa impressão de como o hypogeum 
(porão) teria sido.

Ave Caesar morituri te salutant

Beda, séc.VII

Eu quis cantar/ Minha canção iluminada de sol
Soltei os panos sobre os mastros no ar / 
Soltei os tigres e os leões nos quintais
Mas as pessoas na sala de jantar/
São ocupadas em nascer e morrer
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Reúso da Água 
Dirceu D´Alkmin Telles e 
Regina H. P. Guimarães Costa
Editora Blucher

Em Reúso da Água os autores 
descrevem levantamentos, esti-
mativas e projeções sobre a re-
levância da disponibilidade e da 
qualidade da água para o mundo 
atual e futuro. São abordadas 
questões sobre poluição dos re-
cursos hídricos, esgotos sanitá-
rios e processos específicos de 
tratamento de efluentes, confor-
me suas cargas poluidoras e aos 
tipos de reúso a que se destinam. 
São também descritos os diversos 
tipos de reúso, suas característi-
cas e condicionamentos.

Recado do Nome: 
Leitura de Guimarães 
Rosa à Luz do Nome 
de seus Personagens
Ana Maria Machado
Companhia das Letras

Em linguagem clara, despojada 
dos excessos teóricos da crítica 
literária dos anos 1970, Ana 
Maria Machado examina com 
maestria a relação entre o nome 
próprio e a estruturação da 
narrativa na obra de Guimarães 
Rosa. O resultado, nas palavras 
de Leyla Perrone-Moisés, é “um 
ensaio literário exemplar”, cujas 
passagens poéticas já anuncia-
vam o futuro de Ana Maria como 
escritora. 

Sustentabilidade,
Responsabilidade 
Social e Meio 
Ambiente
Adriana C. Pereira, 
Gibson Z. da Silva, 
Maria Elisa E. Carbonari 
Editora Saraiva

Em Sustentabilidade, responsa-
bilidade social e meio ambiente, 
o leitor encontrará uma aborda-
gem simples, clara e essencial 
sobre os diversos temas referen-
tes às mudanças climáticas que 
vivenciamos. Além de propor-
cionar uma reflexão sobre o as-
sunto, esta obra também propõe 
soluções objetivas que estimu-
lam atitudes e práticas capazes 
de beneficiar o coletivo e que 
podem ser concretizadas a partir 
do empenho de cada cidadão.
 
O Amor nos 
Tempos do Blog
Vinicius Campos
Companhia das Letras

O amor nos Tempos do Blog é um 
romance de linguagem rápida e 
dinâmica da internet que une os 
três personagens desta história e 
vai aos poucos revelando seme-
lhanças e ligações inesperadas 
entre estes. Três adolescentes 
aparentemente tão diferentes, 
com características muitas ve-
zes opostas e particularidades 
que se revelarão só ao fim da 
narrativa.

Juventude e 
Rumos Sociais  
Carlos Frederico Vaz de 
Carvalho 

Neste livro o engenheiro Carlos 
Frederico Vaz de Carvalho discute 
a problemática atual dos jovens 
e sociedades possíveis sob o 
olhar da filosofia, considerando 
as causas, os aspectos éticos, 
morais, educacionais, artísticos, 
religiosos, sociológicos, incluindo 
a temática dos vícios e das dro-
gas pscicoativas. O livro examina 
também as relações entre gover-
nados e governantes.

Patentes de Energia 
Eólica: Uma Forma 
Sustentável de Suprir 
as Necessidades do 
Nordeste Brasileiro 
Glauber Roges de Oliveira 
Andréa Márcia Detomi e 
Rogério Almeida Meneghin
Editora Lumen Juris/Direito

O Brasil, em destaque a região 
nordeste, apresenta um grande 
potencial energético eólico, com 
ventos de velocidade média con-
siderada, por especialistas, muito 
boa para a produção de energia 
eólica. O nordeste passa por di-
ficuldades econômicas, sociais 
e tecnológicas devido ao baixo 
estímulo e gestão limitada de 
órgãos públicos e privados em 
relação à Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D) na região.

Cine Holliúdy
Diretor: Halder Gomes 
Elenco: Edmilson Filho, Miriam 
Freeland, Roberto Bomtempo 
dentre outros

Interior do Ceará, década de 
1970. A popularização da TV 
permitiu que os habitantes da 
cidade desfrutassem de um bem 
até então desconhecido. Porém a 
televisão afastou as pessoas dos 
cinemas. É aí que Francisgleydis-
son entra em ação. Ele é o pro-
prietário do Cine Holiúdy, um pe-
queno cinema da cidade que terá 
a difícil missão de se manter vivo 
como opção de entretenimento. 
Uma comédia bem brasileira em 
que o diretor explora as experiên-
cias de atores sociais cearenses, 
integrando a arte da oralidade e 
remetendo-os as suas memórias 
de infância. Vale a pena assistir.

Caipira do 
Mundo
Chico Lobo
Saravá Discos

 Catiras, folias, congadas, ... Chi-
co Lobo é o caipira do mundo. 
Violeiro, cantor, compositor, este 
mineiro de São João Del Rei vem 
correndo mundo. Em “Caipira do 
Mundo”, seu sétimo disco, apre-
senta parcerias inéditas: Arnal-
do Antunes, Alice Ruiz, Ricardo 
Aleixo, Vander Lee, Zeca Baleiro, 
Fausto Nilo, Siba, Chico César, 
dentre outros. Um belo CD.

CD
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EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO 
DE ENGENHEIROS
O IETEC é pioneiro na criação do curso Gestão de Projetos. Esta 
experiência é reconhecida pelo mercado, sendo que 53% dos 
profi ssionais formados são engenheiros.

O ÚNICO DE BH COM 
REGISTRO NO PMI

Os alunos recebem o livro Gestão de Projetos Brasil. Um livro voltado para a aplicação prática, escrito pelos professores do IETEC, alguns dos maiores 
especialistas da área.

IETEC: Invista no seu futuro com segurança. Inscreva-se: ietec.com.br

CONHEÇA TAMBÉM OS OUTROS CURSOS DA ÁREA: 
• Engenharia de Planejamento  • Gestão de Projetos em Construção e Montagem 
• Engenharia de Custos e Orçamento

Desconto especial para registrados
adimplentes no CREA-Minas

*Os descontos não são acumulativos
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