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Projetando ideias e concretizando sonhos!
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Eleições na engenharia
No dia 19 de novembro de 2014 o Sistema Confea/Crea elege, por meio do voto di-

reto dos profissionais registrados da área da engenharia, agronomia, geologia, geografia 

e meteorologia, os Presidentes dos Creas de todo o Brasil e do Confea para a gestão 

2015/2017. O processo democrático é um importante instrumento de participação po-

lítica, pois legitima a decisão soberana de uma maioria.

Muito recentemente, o país vivia um regime de exceção, onde os direitos mais bá-

sicos eram cerceados. A ditadura militar, imposta ao país durante 21 anos, impediu a 

população, entre tantas outras barbaridades e crimes, de exercer o direito de escolha do 

seu representante político.  A redemocratização do país permitiu a milhões de brasileiros 

o direito ao voto. Por isso, em qualquer processo eleitoral, a liberdade de escolha do 

cidadão é uma vitória.

Para os profissionais da área tecnológica, a  democratização no processo eleitoral também foi muito importante. Hoje, todos os 

registrados e regulares no Sistema podem votar. Até 1992, apenas os conselheiros que compunham o Plenário tinham esse direito. 

Foi, inclusive, em Belo Horizonte, a realização do Congresso Constituinte que aprovou as eleições diretas para os presidentes dos 

Creas e do Confea, estendendo aos técnicos o direito ao sufrágio. Realizada a cada três anos, as eleições são também para as 

Diretorias Regionais das Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas, a Mútua. Em Minas, também será feita a escolha dos 

representantes das Inspetorias e dos Dirigentes dos Escritórios de Representação espalhados por todo o estado.

Não devemos desperdiçar a oportunidade de participar e contribuir efetivamente na construção de um Conselho no qual acredi-

tamos. Temos que valorizar o poder de escolhermos os nossos representantes, exercendo a cidadania. Além disso, é extremamente 

relevante estar a par das atividades desempenhadas pela instituição e acompanhar as ações dos presidentes do Confea e do Crea. 

Eles são os dirigentes máximos desses órgãos, cumprindo as decisões de diretoria e do Plenário.

Com 80 anos de atuação, o Crea-Minas é uma instituição forte que tem registrados mais de 150 mil profissionais da área da 

engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, tanto no nível superior quanto no médio. O número é bastante expres-

sivo e representa um universo de pessoas que detém conhecimento técnico.

O Conselho está presente nas principais cidades e avança no processo de interiorização com a instalação de mais unidades 

nas várias regiões mineiras. As Inspetorias e os Escritórios de Representação permitem ampliar a participação do Conselho nas 

discussões sobre o desenvolvimento das cidades e agilizam o atendimento aos profissionais, às empresas e à sociedade. Hoje, são 

mais de 80 unidades de atendimento em todo o estado.

A missão do Crea-Minas é defender os interesses sociais e humanos, promovendo a valorização profissional, o desenvolvimento 

sustentável e a excelência do exercício das atividades profissionais. Para cobrarmos esse compromisso social, temos que nos envol-

ver e participar de forma efetiva na escolha de nossos representantes para a valorização constante da autoridade técnica, inserindo 

a engenharia nos debates sobre o desenvolvimento do país.
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Vice-Presidente no exercício da 
Presidência do Crea-Minas



Sumário
3

5

6

8

14

16

19

22
 

24

26

29

30

31

33

34

35

36

37

38

Editorial 

Espaço do leitor

Fiscalização | Reparação automotiva

Especial | Segurança alimentar

Entrevista | Maria Beatriz

Artigo | Mitos e fatos sobre celulares

Produção | Feiras promovem negócios

Mercado | Formação de mão de obra

Autoridade técnica | Conselhos de políticas 
públicas

Educação | 42o Cobenge

Crea-Minas Júnior | Primeiro estágio

Tecnologia | Feicintec

CMA | O método de Harvard

Perfil | Eugênio Volpini

Minas e Gerais | Uberlândia

Só no site

Indicadores | Taxas do Crea-Minas 

Memória | Idade das trevas

Ler e Navegar

Última Página

 06

33

19

Minas e Gerais - 
Uberlândia é exemplo em 
saneamento básico

Mercado - Parcerias 
ampliam mercado e  
qualificam mão de obra

Fiscalização - Os riscos 
da reparação automotiva 
incorreta

Especial - Segurança 
alimentar depende de 
assistência técnica

08



Espaço do Leitor

5
REVISTA VÉRTICE

CREA-MINAS

Parabéns ao mestre engenheiro eletricista 
Alexandre Heringer Lisboa pelo esclarecedor 
artigo “Horário de Verão: vale a pena? na revista 
Vértice edição nº 22 set/out 2014, p. 14.

São inúmeros brasileiros que ainda não 
entendem as vantagens desse horário.

Marcos Vieira
Técnico Industrial

Sabedor dos conteúdos da Revista Vértice, 
bem como das ótimas matérias de grande rele-
vância para a engenharia e a agronomia, venho 
por meio deste email sugerir uma possível ma-
téria sobre a participação dos graduandos em 
engenharia e agronomia na 71ª Soea e Con-
tecc. Uma vez que tive a oportunidade de ir a 
Teresina-PI apresentar um projeto de pesquisa 
de Iniciação Científica representando a Univer-
sidade de Itaúna-MG, sendo meu artigo e de 
meu professor publicado nos Anais do evento.

Acredito que uma matéria nesse sentido 

pode despertar a participação de mais alunos 
de engenharia e de agronomia em congressos 
de grande relevância como foi a 71ª Soea e 
Contecc.(...)

Atenciosamente;
Geraldo do Carmo Santos Oliveira
Aluno de Engenharia Mecânica
Universidade de Itáuna-MG
Nota da redação

Nota da Redação: 

Apesar de não termos feito a cobertura da 
71ª Soea, o Crea-Minas tem destacado atra-
vés desta publicação eventos que incentivem 
o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa, a 
criação, planejamento e execução de projetos. 
Exemplo disso, é que publicamos durante todo 

o ano de 2014 matérias divulgando os cinco 
primeiros trabalhos premiados na Feira de Ci-
ências e Inovações Tecnológicas (Feicintec), 
edição 2013. Em 2015, estaremos empenha-
dos em cobrir a 72ª Soea e divulgar os projetos 
apresentados. 

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

Expediente
Uma publicação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais • Vice-Presidente no exercício da Presidência: Aurélio 
Lara • Diretoria 2014: Diretor Administrativo e Financeiro: Dênnis Ayres • Diretor Técnico e de Fiscalização: Carlos Henrique Amaral Rossi 
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Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais • Telefone: (31) 3299-8700 • E-mail: revistavertice@crea-mg.org.br
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Flávia Pinheiro Torres • Gilmar Pereira Narciso • Gustavo Almeida • Josias Ribeiro Filho • Patrícia Monteiro dos Santos • Raimundo Fernandes 
• Wanyr Notini

REVISTA VÉRTICE CREA-MINAS • Projeto gráfico: Vitória Comunicação Estratégica Ltda. • Foto da capa: Paulo Kurtz/Embrapa • Editor: José 
Wilson Barbosa (MTB-3.226/MG) • Diagramação: Adriana von Krüger • Redação: Adriana von Krüger, Debi Sarmento, José Wilson Barbosa 
e Leidiane Vinhal • Colaboração: Aloísio Lopes • Luciano Bicalho • Ludimila Guimarães • Henrique Menezes • Renato Franco • Sinésio Bastos 
• Thiago de Castro • Revisão: José Alexandre Piconi • Tiragem: 151.300 • Impressão: Gráfica e Editora Posigraf S/A.

Os artigos assinados desta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.

Ações do Crea-Minas contribuem  para a 
construção de políticas públicas no estado
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Reparação automotiva
Profissionais da área tecnológica denunciam riscos da ausência
de responsável técnico em empresas de reparação de veículos

Os motoristas que tiveram veículos 

envolvidos em acidentes e depois conser-

tados em oficinas de funilaria e lanterna-

gem autorizadas estão vulneráveis a uma 

situação que pode pôr em risco a vida de-

les e de seus familiares. O alerta vem de 

engenheiros mecânicos especialistas em 

reparação veicular.

Segundo o engenheiro mecânico Gui-

lherme Brandão, sócio de uma consultoria 

técnica automotiva, grande parte das ofi-

cinas que trabalham com lanternagem e 

pintura não mantém, registrado no Crea-

-Minas, um responsável técnico capaz de 

determinar o procedimento correto para 

uma reparação de um veículo danificado 

em um acidente, principalmente na es-

trutura conhecida como monobloco. “É 

preciso tornar pública esta vulnerabilidade 

do consumidor. Hoje ele contrata serviço 

de reparação automotiva sem ter conhe-

cimento técnico do que está sendo entre-

gue”, alerta Brandão.

Já o sócio de Brandão, o também en-

genheiro mecânico Guilherme Rodrigues, 

ressalta que entre todos os acessórios e 

peças dedicados à segurança dos ocu-

pantes do veículo, a estrutura é a mais 

importante. “É ela que absorve a maior 

parte da energia do impacto de uma co-

lisão. Assim, é fundamental em uma re-

paração plena dos elementos afetados a 

reconstrução dentro de parâmetros técni-

cos. Isso porque em um segundo e fortuito 

acidente esta estrutura não vai trabalhar 

da forma prevista e, consequentemente, a 

energia que resulta do impacto vai atingir 

com maior violência os ocupantes do car-

ro”, explica. De acordo com o engenheiro 

mecânico, no caso de um acidente, pouco 

vai adiantar airbag, cinto de segurança e 

encosto de cabeça. “O impacto da batida 

será maior no interior do veículo. Então 

não adianta os outros acessórios comple-

mentares”, garante. 

Rodrigues vê sérios gargalos no mer-

cado reparador. Segundo ele, há quem 

desconheça o procedimento correto. Ou-

tros, que sabem do problema, mas não 

executam porque o procedimento tec-

nicamente correto é mais caro. “Como 

existe a pressão econômica, seja de uma 

seguradora ou do dono de uma oficina, 

para poder ter um lucro maior, opta-se 

pelo processo mais barato, que é o pro-

cesso incorreto”, afirma. O engenheiro 

lembra que peças que sofrem deforma-

ções em colisões devem ser substituídas, 

integralmente ou em parte, com a devida 

técnica. “O aço depois de reconformado 

ou aquecido perde algumas propriedades, 

como resistência. E o que mais ocorre é a 

recuperação inadequada”, destaca.

Diante desse cenário, os engenheiros 

procuraram o Crea-Minas para saber 

o porquê da ausência de profissionais 

cadastrados no Conselho em empresas 

de reparação. Eles atuariam como 

responsáveis técnicos, definindo procedi-

mentos e parâmetros para solda, corte e 

substituição de peças. De fato, o Crea-

Minas está ausente devido a processos 

liminares judiciais que impendem a 
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Fiscalização

atuação fiscalizadora e também a 

exigência do responsável técnico nas 

oficinas. “Com isso, o dono do carro, que 

desconhece o problema, é a maior vítima. 

Porque ele retira um veículo esteticamente 

perfeito, mas que já não traz mais todas as 

questões de segurança que deveria trazer. 

E caso ele venha a ter um novo acidente 

com este veículo, há grande chance dele 

ter graves ferimentos ou até o óbito”, 

alerta Guilherme Rodrigues.

Liminares
Existem duas liminares concedidas 

pela 20ª Vara e 18ª Vara da Seção Judi-

ciária de Minas Gerais impedindo o Crea-

-Minas de atuar nessas áreas. As ações 

foram impetradas pelo Sindicato da Indús-

tria de Reparação de Veículos e Acessórios 

de Minas Gerais (Sindirepa) e pelo Sindi-

cato das Concessionárias e Distribuidores 

de Veículos do Estado (Sindicodiv). Uma 

encontra-se em fase de contestação, o 

que é o caso da impetrada pelo Sindirepa 

e outra está em fase de apelação. Assim, 

o Crea-Minas segue impedido de fiscali-

zar as oficinas até que haja nova análise 

dessas decisões. Uma das ações está em 

tramitação desde 2008.

A Câmara de Engenharia Mecânica e 

Metalurgia do Crea-Minas (CEMM) acom-

panha de perto o impasse e abastece com 

insumos técnicos a assessoria jurídica do 

Conselho. As concessionárias alegam 

que realizam apenas a venda de veículos, 

sem levar em conta a engenharia como 

atividade-fim. O engenheiro mecânico e 

conselheiro do Crea-Minas Waldimir Teles 

Filho contrapõe o argumento. “Essas em-

presas também fazem assistência técnica 

e reparação veicular. Portanto, há opera-

ções além desse comércio. Assim, é clara 

a necessidade de engenheiros qualifica-

dos como responsáveis técnicos, além 

de técnicos especializados para exerce-

rem essas funções”, explica Teles, que é 

membro da CEMM, órgão deliberativo do 

Conselho que analisa, julga e decide, em 

primeira instância, assuntos ligados a es-

tas modalidades.

O engenheiro reforça o alerta sobre 

a vulnerabilidade do consumidor neste 

cenário de incertezas. Segundo Waldimir, 

algumas concessionárias repassam para 

outras oficinas serviços de lanternagem, 

funilaria, pintura e troca de componen-

tes. E, em muitos casos, os proprietários 

desconhecem essa terceirização. No 

Crea-Minas há consenso de que a repa-

ração veicular está diretamente ligada à 

segurança do veículo. “A concessionária é 

a ligação direta da fábrica com o consu-

midor. Entendemos, assim, que esse elo 

deve cumprir com suas responsabilidades 

nessa cadeia de serviço”, conclui.

O impasse jurídico tem prejudicado 

concessionárias vinculadas aos sindicatos 

contrários à fiscalização do Crea-Minas. 

Isso porque estatais, como a Petrobras, e 

instituições como marinha e exército, exi-

gem que essas empresas tenham um res-

ponsável técnico registrado nos Conselhos 

Regionais de Engenharia para habilitação 

em processos licitatórios. Diante da neces-

sidade dessa documentação, companhias 

mineiras declararam desacordo à ação. 

Assim, à margem das liminares, as em-

presas que notadamente concordam com 

a fiscalização e mantêm profissionais habi-

litados em seus quadros conseguem parti-

cipar de concorrências públicas. “Vivemos 

em um país democrático, felizmente. E 

recebemos várias declarações de departa-

mentos jurídicos informando da dispensa e 

do interesse em obter o registro”, informa 

Fernando Acácio, procurador-geral adjunto 

do Crea-Minas.

Não há qualquer atropelo na disposi-

ção legítima do Crea-Minas em fiscalizar 

concessionárias. Pelo contrário. As atri-

buições estão previstas na Lei 5.194, de 

dezembro de 1966. Ela regula o exercício 

das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 

Engenheiro Agrônomo. O item ‘b’ do arti-

go primeiro descreve atividades caracte-

rizadas por realizações de interesse social 

e humano que importem aos meios de 

locomoção. Neste caso, os veículos auto-

motores. E por interesse social e humano, 

vale ressaltar.

www.crea-mg.org.br

Atualizar

Crea-Minas
cadastro nomeu

Utilize sua área  
no AtendeWeb  
ou procure um  

de nosso postos  
de atendimento  

para atualizar 
seu endereço, 

telefone e e-mail.
Não deixe 

para amanhã! 
É simples de fazer. 
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A engenharia contra a fome
Atuação de profissionais da área tecnológica garante 
alimentos de qualidade e em quantidade suficiente

Em escala internacional, a Organiza-

ção das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (FAO - em inglês), atualmente 

presidida pelo agrônomo brasileiro José 

Graziano da Silva, lidera esforços para 

a erradicação da fome e da insegurança 

alimentar. Em 16 de setembro de 2014, a 

ONU divulgou o relatório O Estado da In-
segurança Alimentar no Mundo. Um dos 

estudos de caso é sobre o Brasil e aponta 

como ter programa específico para a se-

gurança alimentar foi fundamental para o 

país reduzir, na última década, em 50% 

o número de pessoas que sofrem com a 

fome.

A atuação dos profissionais da área 

tecnológica nesse processo começa an-

tes do plantio, passa pelo processamento 

industrial e chega até a mesa do consu-

midor. São engenheiros agrônomos, agrí-

colas e florestais, técnicos e tecnólogos, 

engenheiros de alimentos e engenheiros 

químicos, todos trabalhando para produzir 

mais e melhor para o país e para o mun-

do. “O profissional acompanha todas as 

etapas, para ter o conhecimento completo 

da matéria-prima que chega à indústria 

para o processamento. Para isso, ele se 

relaciona profissionalmente com o agrô-

nomo, com o médico veterinário, se for o 

caso da criação de animais, e com profis-

sionais de todas as áreas técnicas envolvi-

das. Isso para que ele tenha um controle 

mais rigoroso da matéria-prima, quanto, 

por exemplo, à quantidade de agrotóxicos 

utilizada, à composição da ração animal e 

também da qualidade da água utilizada na 

produção”, ressalta a professora e mestra 

em engenharia de alimentos, Maria Beatriz 

de Abreu Glória (leia matéria completa na 
página 12).

Os desafios começam logo no início 

do processo. Apesar de a agricultura bra-

sileira ter alcançado grande produtividade 

nas últimas décadas, com a safra prevista 

para superar 200 milhões de toneladas 

ainda neste ano, a carência de assistência 

técnica compromete a boa produtividade, 

principalmente nas pequenas proprieda-

des. Para se ter uma dimensão das difi-

culdades, a agricultura familiar em Minas 

engloba 440 mil propriedades, 82% do 

total, segundo o Censo Agropecuário de 

2012. A Emater-MG - que presta assistên-

cia técnica e extensão rural gratuita a agri-

cultores familiares - conta com um quadro 

de pessoal insuficiente para atender a 
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toda essa demanda. São cerca de 1.632 

servidores, em 786 escritórios em todas 

as regiões do estado. A recente criação, 

pelo governo federal, da Agência Nacional 

de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Anater) deve ajudar a reduzir o problema, 

mas esta não é uma solução rápida, em-

bora sua necessidade seja urgente para o 

desenvolvimento da agricultura orgânica 

no país. A assistência técnica é essencial 

desde a preparação do solo, precedida de 

análises, ao plantio, colheita, armazena-

mento e transporte.

Atualmente, uma das maiores preocu-

pações no campo tem sido o grau de con-

taminação por agrotóxicos, causado por 

seu uso abusivo. Segundo a Empresa Bra-

sileira de Pesquisa Agropecuária (Embra-

pa), o Brasil é o maior consumidor mundial 

de agrotóxicos, movimentando 300 mil to-

neladas/ano, o que corresponde a 19% da 

produção mundial. O Programa de Análise 

de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos 

da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

monitorou, em 2010, uma coleta de amos-

tras de dezoito alimentos em 25 estados 

da federação, e constatou que, das 2.488 

amostras coletadas, 28% apresentavam 

resultados insatisfatórios. Os resultados 

estavam relacionados tanto à aplicação de 

agrotóxicos na plantação, quanto ao plantio 

em solo contaminado em colheita anterior. 

O uso inadequado também pode contami-

nar recursos hídricos superficiais e subter-

râneos. Pesquisas feitas pela Unifenas, em 

2002, no Lago de Furnas, na região Sul 

de Minas, detectaram a contaminação das 

águas da represa por agrotóxicos usados 

em lavouras de café e cana-de-açúcar da 

região, em níveis acima do permitido pela 

legislação. 

O engenheiro agrônomo Fernando 

Tinoco, que presta assistência técnica 

pela Emater-MG a olericultores na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, orienta 

a substituição de agrotóxicos por caldas 

naturais. Segundo ele, há um uso abusivo 

de agrotóxicos que além de contaminar ali-

mentos, também atinge os trabalhadores 

rurais. O engenheiro agrônomo esclarece 

que no caso das grandes propriedades, a 

redução do uso de agrotóxicos é dificulta-

da pelo monocultivo, que facilita a chegada 

das pragas devido à falta de rotatividade 

na lavoura. “A aptidão de cada agricultor, 

junto com as condições climáticas e de 

mercado, no entanto, não estão impedin-

do que a agricultura familiar passe atual-

mente por uma transição agroecológica”, 

ressalta. 

O técnico agrícola do escritório da 

Emater no município de São Geraldo, na 

Zona da Mata mineira, José Antônio dos 

Reis, ressalta, no entanto, que a agricultu-

ra sem agrotóxicos (SAT) também requer 

cuidados com o uso de fertilizantes para 

evitar que a aplicação excessiva seja car-

reada para cursos d’água e provoque o 

desenvolvimento de algas prejudiciais ao 

meio aquático. Já Luciano Saraiva Souza, 

técnico agrícola no escritório da Emater-

-MG em Dom Silvério, também na Zona da 

Mata mineira, faz um alerta sobre o uso 

incorreto do defensivo. “O mais importan-

te é que nas lavouras que necessitam de 

agrotóxicos para combater as pragas o uso 

seja feito de maneira correta, respeitando-

-se o período de carência entre a aplicação 

e a colheita, evitando-se também o uso de 

produtos que não tenham o registro do Mi-

nistério da Agricultura”, lembra.

Trabalhando em órgãos públicos, co-

operativas rurais ou em grandes empre-

endimentos, a atuação dos cerca de sete 

mil técnicos agrícolas em Minas Gerais 

é essencial para a segurança alimentar. 

“Eles são preparados para atuar no setor 

produtivo contribuindo na coordenação da 

criação do gado de corte, gado de leite, 

suinocultura, avicultura, produção de cere-

ais, fruticultura, além de prestar assistên-

cia técnica na agricultura familiar”, explica 

o técnico agrícola Carlos Roberto Alves, 

presidente do Sindicato dos Técnicos Agrí-

colas de Minas Gerais (Sintamig). 

Perdas e desperdícios
Perdas e desperdícios também são 

preocupantes na produção e oferta de 

alimentos. A CeasaMinas, que recebe e 

distribui quase três mil toneladas de ali-

mentos por ano na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte e em outras cinco re-

giões do estado, realizou, em 2008, um 

levantamento das perdas na lavoura e no 

comércio do tomate e da banana. 

No caso do tomate, parte das perdas 

se refere a frutos deixados no solo, já que é 

prática comum entre os produtores rurais 

não efetuar a comercialização de seus pro-

dutos em épocas de grande oferta e baixos 

preços. Outro motivo de perda é a maneira 

como o tomate é embalado nas caixas tipo 

K, o que gera pressão interna que amassa 

os frutos. Esse tipo de dano só é percebido 

quando o produto é exposto na banca para 

o consumidor. No varejo, as perdas variam 

de 2,9% até 13,9% e estão relacionadas 

a danos mecânicos ligados a embalagens 

de madeira, à descarga incorreta do ca-

minhão para a loja, falta de infraestrutura 

para armazenagem, bem como o manu-

seio de funcionários e consumidores. No 

atacado da Ceasa, em Contagem, o índice 

de perdas constatado para os produtos to-

mate e banana foram pequenos: 0% para 

o tomate e 1,97% para a banana.

O reaproveitamento dos alimentos 

sem valor comercial é a recomendação da 

FAO. Segundo o diretor-geral da organiza-

ção, José Graziano da Silva, são necessá-

rias mudanças ao longo de toda a cadeia 

alimentar humana para impedir o desper-
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dício e, não sendo isso possível, promover 

a reutilização ou a reciclagem. “Não po-

demos permitir que um terço de todos os 

alimentos produzidos seja perdido ou des-

perdiçado devido a práticas inadequadas, 

quando 870 milhões de pessoas passam 

fome todos os dias”, declarou durante o 

lançamento do estudo, em setembro de 

2013, na sede da FAO, em Roma.

No caso da CeasaMinas, em 2013 

foram doados quase 120 toneladas de 

alimentos, beneficiando 186 instituições 

sociais, por meio do Prodal Banco de Ali-

mentos. Os produtos vêm de lojistas e 

produtores. Os alimentos, apesar de não 

possuírem valor comercial, ainda são 

nutritivos e bons para o consumo, sendo 

que a doação pode ocorrer na forma de 

polpas minimamente processadas ou in 
natura. Esses alimentos, se jogados fora, 

acabam por apodrecer nos aterros, sendo 

responsáveis por uma elevada produção 

de metano, um gás com efeito estufa parti-

cularmente prejudicial. Segundo o manual 

prático que acompanha o estudo da FAO, 

quando impróprio para o consumo huma-

no, os excedentes alimentares devem ser 

desviados para a cadeia alimentar animal, 

poupando recursos que seriam necessá-

rios para produzir a ração comercial.

Além de ações para redução do des-

perdício e uso adequado de embalagens, 

a CeasaMinas possui uma Seção de Agro-

qualidade na sua unidade de Contagem, 

onde são coletadas amostras de produtos 

como abacaxi, melancia, laranja, uva e 

melão para análises em relação à doçu-

ra , volume de suco, quantidade de polpa 

e classificação. O projeto, que é desen-

volvido há dois anos em parceria com a 

Universidade Federal de Lavras, engloba 

também uma análise com provadores trei-

nados que qualificam os produtos senso-

rialmente através de notas, fazendo assim 

uma correlação entre a qualidade e a nota. 

Segundo o engenheiro agrônomo Gustavo 

Almeida, chefe de gabinete da presidência 

da Ceasa e diretor do Crea-Minas, esse 

trabalho é pioneiro no Brasil. “Nossas refe-

rências são de bibliografia estrangeira e o 

resultado disso, além de criar parâmetros 

de qualidade para produtores e comer-

ciantes, pode ser a criação de selos de 

qualidade”, explica. 

Processamento industrial
Das 22 mil indústrias de alimentos 

hoje existentes no país, 510 estão em 

Minas, segundo o cadastro industrial da 

Federação das Indústrias de Minas Ge-

rais (Fiemg). Quando chega à indústria, 

a matéria-prima alimentar é submetida a 

análises de qualidade por profissionais da 

engenharia de alimentos e da engenharia 

química, principalmente. Na indústria, eles 

atuam no controle de qualidade, promo-

vendo uma padronização para proteção 

dos alimentos de contaminações físicas 

e químicas, desenvolvendo aditivos e em-

balagens adequadas para a conservação 

dos produtos. Depois que o alimento é 

processado e acondicionado, a atuação 

desses profissionais continua necessária 

para manter a segurança alimentar em 

relação às condições de conservação em 

armazéns e supermercados. 

Mas o cuidado com a qualidade co-

meça bem antes. No caso do leite e deri-

vados, por exemplo, “a qualidade começa 

no curral”, explica o técnico agrícola Lu-

ciano Souza. Para atingi-la, são adotadas 

técnicas para o manejo da pastagem, lim-

peza do curral, manejo da ordenha e para 

a higiene do ordenhador e dos utensílios 

usados por ele. O engenheiro de alimentos 

Carlos Alberto Rodrigues dos Anjos, profes-

sor da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e coordenador nacional de Câ-

maras de Engenharia Química do Sistema 

Confea/Crea, explica que quando saem do 

campo, os produtos também estão sujeitos 

a uma série de contaminações. “Isso se dá 

devido ao manuseio e uso de embalagens 

inadequados”, destaca. 

Variáveis como clima e condições de 

estrada para o transporte também con-

tribuem para a desconformidade com a 

qualidade que o produto requer. Um dos 

riscos acontece quando se usa caixotes 

de madeira, que são fontes potenciais 

de contaminação por fungos. O uso de 
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A engenharia está presente desde o plantio do alimento



Especial

11
REVISTA VÉRTICE

CREA-MINAS

uma mesma embalagem por várias vezes 

acaba por levar as contaminações para a 

lavoura. Em razão disso, uma instrução 

normativa baixada em 2002 pelo Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento, conjuntamente com a Anvisa e o 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualida-

de e Tecnologia (Inmetro) estimula o uso 

de caixas plásticas, de fácil higienização, 

o que reduz o risco de contaminação dos 

produtos. As outras opções, de papelão, 

madeira e sacaria, só podem ser usadas 

uma vez, segundo a instrução normativa. 

As vantagens das caixas plásticas, segun-

do a CeasaMinas, vão além da redução de 

contaminação das lavouras, pois reduzem 

também as perdas no comércio varejista 

e garantem ao consumidor produtos com 

menos danos mecânicos, o que aumenta a 

sua durabilidade dentro de casa.

A qualidade dos alimentos se mede 

também pelos nutrientes que carrega. 

Uma das pesquisas desenvolvidas no La-

boratório de Bioquímica da UFMG foi feita 

para identificar uma amina específica que 

pudesse marcar a presença de suco natu-

ral em refrigerantes. Antes dessa pesqui-

sa, a comprovação usada pela indústria 

de refrigerantes era considerada frágil, 

baseada na apresentação de notas fiscais 

de aquisição do suco natural. Métodos de 

agregar nutrientes ao produto também são 

comuns. Um dos casos mais populares é o 

da farinha enriquecida, muito usada para 

combater a desnutrição infantil em várias 

regiões do país.

Métodos mais sofisticados, no entan-

to, já são largamente adotados no país. 

Em junho deste ano, a Embrapa anun-

ciou o resultado de pesquisas para suprir 

a carência nutricional de ácido fólico na 

alimentação brasileira por meio de uma 

variedade transgênica de alface. A verdu-

ra está prevista para chegar ao mercado 

em 2021. Presente em todas as folhas, a 

vitamina é responsável por evitar doenças 

relacionadas à má formação do tubo neu-

ral durante a gestação. Os problemas mais 

comuns são anencefalia, caracterizada 

pela ausência parcial do encéfalo, espinha 

bífida, que resulta da formação incompleta 

da medula espinhal e lábio leporino, em 

que o bebê nasce com uma abertura no 

lábio. O primeiro teste de campo com a 

variedade transgênica foi autorizado no fim 

de 2013 pela Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança (CTNBio) – órgão liga-

do ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) que decide sobre a pro-

dução e comercialização de transgênicos 

no Brasil – e foi realizado em janeiro deste 

ano. Os próximos experimentos ainda pre-

cisam ser autorizados pela CTNBio, mas a 

previsão é que os ensaios de campo sejam 

retomados em agosto. 

Segundo o engenheiro agrônomo 

Francisco Aragão, que desenvolve a pes-

quisa desde 2006 na Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia, o Brasil se-

gue protocolos internacionais robustos o 

suficiente para garantir a segurança na 

pesquisa, no desenvolvimento e na comer-

cialização de alimentos modificados gene-

ticamente. “Desde o início dos anos 2000 

o país vem ampliando seus programas de 

melhoramento genético com a preocupa-

ção de dar mais segurança aos alimentos, 

o que é essencial para combater a fome 

oculta, que é aquela caracterizada pela ca-

rência de nutrientes”, explica. 

No entanto, alterações genéticas em 

alimentos causam bastante desconfian-

ça com relação aos possíveis efeitos no 

organismo humano. Organizações da 

sociedade civil criticam, por exemplo, a 

certificação de um transgênico sem que 

seus efeitos em humanos em longo prazo 

tenham sido criteriosamente estudados.

A temática alimentos foi um dos eixos das 

discussões dos Encontros Regionais - Políticas 

Públicas e Corresponsabilidade Social, promo-

vidos em 2012 e 2013 pelo Crea-Minas, em 

parceria com a Ouvidoria Geral do Estado. No 

relatório final entregue à Assembleia Legislati-

va no dia 29 de junho, contendo 250 propostas 

construídas por cerca de 6.700 profissionais, 

no eixo Alimentos, destacam-se:

- fortalecer a Emater e ampliar seu aten-

dimento; 

- diversificar a origem da assistência técni-

ca, estimulando novos atores, como entidades 

de classe e instituições de ensino;

- fortalecer a capacitação dos produtores e 

o incentivo à produção de alimentos orgânicos; 

- desburocratizar e melhorar a orientação 

aos agricultores com o acompanhamento téc-

nico nos processos de financiamento; 

- intensificar e tornar mais rigorosa a fisca-

lização do uso dos agrotóxicos; 

- investir na pesquisa de defensivos me-

nos agressivos e em variedades vegetais mais 

resistentes.

Em relação à proposta de investir na 

pesquisa de defensivos menos agressivos, 

o engenheiro agrônomo Emilio Mouchreck, 

presidente da Sociedade Mineira de Enge-

nheiros Agrônomos (Smea), que atuou como 

coordenador e facilitador das discussões so-

bre o eixo Alimentos, considera que mesmo 

na agricultura familiar o uso de agrotóxicos é 

evidente e por isso os riscos causados podem 

acontecer tanto na grande quanto na pequena 

propriedade. “Na situação atual não tem como 

prescindir do uso de agrotóxicos, mas é possí-

vel reduzir, com o uso adequado e assistência 

técnica de profissionais competentes e atuali-

zados”, ressaltou.

Encontros Regionais
discutem alimentos
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A engenheira de alimentos Maria Beatriz de Abreu Glória, gradu-

ada pela Universidade Federal de Viçosa (1978), é mestre pela 

Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp (1982), dou-

tora pela Michigan State University (1987) e pós-doutorada na 

Oregon State University (1995). É professora titular do Departa-

mento de Alimentos da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal de Minas Gerais, onde coordena o laboratório de bioquí-

mica de alimentos da UFMG, realizando análises especializadas 

em pescado, rações, ingredientes e alimentos. Atualmente é 

coordenadora da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), do Ministério da Educação. Nesta entrevista à VÉRTICE, 

ela destaca a importância da interação entre os profissionais que 

atuam na área, aponta problemas como a falta de profissionais 

qualificados na produção e no processamento industrial de ali-

mentos e destaca a importância da pesquisa brasileira.

VÉRTICE - Como a atuação dos profissionais da engenharia 
de alimentos contribui para garantir a segurança alimentar?
Maria Beatriz - A atuação do engenheiro de alimentos é de 

permanente interação com os outros profissionais desde o início 

da cadeia produtiva. O profissional acompanha todas as etapas, 

para ter o conhecimento completo da matéria-prima que chega 

à indústria para o processamento. Para isso, ele se relaciona 

profissionalmente com o agrônomo, com o médico veterinário, 

se for o caso da criação de animais, e com profissionais de to-

das as áreas técnicas envolvidas. Isso para que ele tenha um 

controle mais rigoroso da matéria-prima, quanto, por exemplo 

à quantidade de agrotóxicos utilizada, à composição da ração 

animal e também da qualidade da água utilizada na produção.

Quando a matéria-prima chega à indústria ela também é sub-

metida a análises para detectar a presença de contaminantes 

físicos ou químicos.

VÉRTICE - Quais os principais cuidados necessários no pro-
cessamento industrial de alimentos?
Maria Beatriz - As boas práticas são essenciais. Elas se refe-

rem, dentre outras coisas, à higienização, ao treinamento das 

pessoas que vão lidar com o produto e ao controle de agentes 

nocivos, como insetos e roedores. No controle de qualidade é 

fundamental que haja uma análise de perigos e pontos críticos. 

O tratamento térmico do leite, por exemplo, é um ponto crítico, 

pois é na pasteurização que serão eliminados riscos futuros para 

o seu consumo e de seus derivados.

VÉRTICE - Os consumidores estão cada vez mais exigentes 
em relação à qualidade dos alimentos. Podemos afirmar que 
nesse quesito estamos seguros no Brasil?
Maria Beatriz - Essa postura do consumidor cresceu na década 

de 1990, com a entrada de produtos estrangeiros no mercado 

e com o Código de Defesa do Consumidor, que também foi um 

marco importante. Infelizmente, ainda temos muitas indústrias, 

principalmente as de pequeno porte, que não têm profissionais 

qualificados para fazer esse controle de qualidade. Para essas 

situações, as melhorias só ocorrem após uma denúncia de con-

taminação ou após a fiscalização dos órgãos sanitários.

O nosso laboratório na Faculdade de Farmácia da UFMG parti-

cipa de uma rede liderada pelos Ministérios da Agricultura e da 

Ciência e Tecnologia que vai fazer a identificação e quantificação 

de 130 pesticidas no mel e no leite. O mesmo processo será 

usado para identificar e quantificar a presença de antibióticos 

no pescado. 

VÉRTICE - As pesquisas dão resultado prático ou elas ainda 

Investindo na qualidade dos alimentos

Maria Beatriz: engenheiro de alimentos interage com outros profissionais
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ficam guardadas nas gavetas das instituições de ensino?
Maria Beatriz - Existem as iniciativas dos pesquisadores, bem 

como as demandas da própria sociedade. Em 1993 recebemos 

uma demanda de pesquisa para processamento da água de 

coco, que não existia na época. O estudo das enzimas permitiu 

inibir seu crescimento e sua consequência como o escurecimen-

to do produto, que foi o problema apresentado. Desde então a 

nova tecnologia passou a ser usada pela indústria.

Antes disso, em 1982, em minha pesquisa de mestrado, estudei 

a tecnologia usada para fabricação do café solúvel. Como o pro-

cesso usava muito calor, testamos uma membrana para fazer a 

separação a frio. A técnica, hoje conhecida como osmose rever-

sa, se desenvolveu, mas ainda é pouco usada no Brasil. Apesar 

de o país ser o maior produtor e exportador de café do mundo, a 

Alemanha é quem lidera a produção de café solúvel. Nós temos 

tecnologia para agregar valor aos produtos, que muitas vezes 

não é usada por ausência de regulamentação ou por disputa de 

mercado. 

“A atuação do engenheiro de 
alimentos é de permanente interação 
com os outros profissionais desde o 
início da cadeia produtiva”.

VÉRTICE - Há situações em que existe a regulamentação, 
mas falta tecnologia para implementá-la?
Maria Beatriz - O caso do pescado é interessante nesse aspec-

to. Em 2006 a União Europeia fechou o mercado para o pescado 

brasileiro devido a questionamentos sobre sua qualidade. Procu-

rados pela então Secretaria da Pesca e da Agricultura do gover-

no federal, pesquisamos o grau de ocorrência das histaminas no 

pescado. A histamina pertence ao grupo das aminas bioativas, e 

são formadas por ação de micro-organismos conforme passa o 

tempo após a pesca e o pescado é submetido a abuso de tem-

peratura. As aminas (histamina) servem para indicar a qualidade 

da matéria-prima uma vez que não são destruídas pelo proces-

samento térmico, logo isso vem ao encontro das necessidades 

dos programas de qualidade na indústria de pescado. 

No Mercosul, a legislação limita a presença da histamina em 

100 mg/kg de peixe como padrão para aceitação de lote. A de-

tecção é realizada por cromatografia líquida de alta eficiência. 

Eu já tinha trabalhado com a legislação americana em meu dou-

torado nos Estados Unidos e na pesquisa que fizemos no Brasil 

pudemos comprovar que a qualidade do nosso pescado era ex-

celente. Vi embarcações muito bem equipadas no litoral brasi-

leiro, melhores do que as embarcações que havia encontrado no 

Pacífico. Restou comprovado que não havia justificativa técnica 

ou científica para o embargo do pescado brasileiro ao mercado 

europeu. A pesquisa também foi importante para desenvolver 

um método que determina e quantifica a presença da histamina 

no produto.

VÉRTICE - Na produção do pescado há falta de assistência 
técnica para o pequeno produtor, como acontece na agricul-
tura familiar?
Maria Beatriz - Sim. A produção do pescado para o mercado 

interno não apresenta o mesmo padrão de qualidade do que 

é exportado e precisa avançar para que a produção seja mais 

adequada e não coloque a matéria-prima em risco. A falta de 

informação para a maioria dos pequenos produtores é geral e é 

o principal problema. 

Estamos desenvolvendo um projeto de extensão, em parceria 

com o Ministério da Pesca e da Aquicultura, com a comunidade 

de pescadores em Itaipava, no litoral capixaba. Por meio de visi-

tas técnicas e de material informativo de apoio, os pescadores e 

seus familiares são orientados sobre as boas práticas no proces-

so de manipulação do pescado, que começam antes mesmo da 

pesca, nas condições da embarcação e no acondicionamento do 

gelo, necessário para a refrigeração sempre abaixo de 4ºC. Eles 

recebem orientações para a higienização de caixas de isopor, 

limpeza em equipamentos e utensílios que entram em contato 

com o pescado e separação de peixes com a pele machucada de 

outros sadios, até cuidados mais simples como a forma correta 

de lavar as mãos e técnicas simples de tratar a água que será 

usada na limpeza do produto.

VÉRTICE - A educação para o consumo também contribui 
para a segurança alimentar?
Maria Beatriz - Sim, precisamos reduzir as perdas e desper-

dícios dentro de casa, e isso se dá na hora da compra nos su-

permercados e na forma como os produtos são conservados e 

consumidos. Na Capes temos um programa que pretende capa-

citar professores do ensino básico para que levem informações e 

conteúdos para as crianças. É muito importante que as crianças 

conheçam o valor nutricional dos alimentos, as práticas sobre 

qualidade ambiental, além de estimular iniciativas locais como 

as hortas comunitárias, dentre outras.
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Mitos e fatos sobre celulares
A telefonia celular é sem dúvida o mar-

co de uma das maiores conquistas tecnoló-
gicas do século XX, pondo fim às fronteiras 
entre as pessoas e permitindo que, pratica-
mente de qualquer ponto do planeta, o ser 
humano possa estabelecer contato imediato 
com seu semelhante. 

Não obstante, por desinformação, o 
celular tem sido alvo de críticas e causado 
preocupação à sociedade, devido a mitos de 
que as radiações emitidas pelas antenas de 
celulares causam danos à saúde das pes-
soas. Uma inverdade!

Este artigo visa esclarecer as dúvidas 
mais comuns sobre o assunto, apresentan-
do os fatos à luz do conhecimento técnico-
-científico atual.

O que é radiação? As antenas de 
celular emitem radiação?

Radiação é a propagação de energia 
através do espaço em forma de ondas ele-
tromagnéticas. Por exemplo, quando uma 
pessoa se bronzeia na praia, o calor que 
sente é devido à radiação térmica. 

Além do celular, os demais meios de 
comunicação sem fio, como rádio, televisão, 
internet, GPS, radar, etc. funcionam graças 
à radiação das ondas eletromagnéticas; daí 
o nome rádio. Radiação não deve ser con-
fundida com radioatividade.

As radiações eletromagnéticas são 
ondas produzidas por campos elétricos e 
magnéticos e propagam-se no espaço à 
velocidade da luz – cerca de 300.000 km/s. 
Podem ser ionizantes e não-ionizantes. São 
caracterizadas pela frequência, expressa 
em Hertz (Hz), que corresponde ao número 
de ciclos por segundo e o comprimento da 
onda que é a distância alcançada por cada 
ciclo. Quanto mais alta a frequência mais 
curta é a onda. A relação entre o compri-

mento da onda e a frequência é dada por:
λ = c/f 
 Onde: λ = comprimento da onda em 

m; c= velocidade de propagação em m/s; f 
= frequência em Hertz.

As frequências entre 300 MHz e 300 
GHz têm comprimento de onda muito pe-
queno, entre 1m e 1mm, sendo denomina-
das Microondas.

Radiações não-ionizantes/
ionizantes

As radiações não-ionizantes são ra-
diações do espectro eletromagnético que 
não têm energia suficiente para ionizar os 
átomos da matéria. Apresentam energia 
fotônica inferior a 12eV (elétron-volts). A 
energia da onda eletromagnética é função 
da frequência.

As frequências utilizadas pela telefonia 
celular e outros meios de comunicação pos-
suem energia fotônica muito pequena, sen-
do, portanto, do tipo não-ionizante. À luz do 
conhecimento científico atual, a exposição de 
seres humanos às radiações não-ionizantes 
não causa problemas, a não ser aquecimen-
to das células, se a dose for elevada.

Já as radiações ionizantes apresentam 
nível energético acima de 12eV, sendo ca-
pazes de quebrar as ligações eletrônicas 
dos átomos, no processo chamado ioni-
zação, abrangendo os raios-x, radiações 
gama e raios cósmicos. Radioatividade é 
uma radiação ionizante de alta energia, 
penetrante. O celular usa apenas ondas de 
rádio – radiações não ionizantes. 

Como funciona a telefonia celular?
O telefone celular é na realidade um rá-

dio transmissor/receptor, operando na faixa 
de UHF (ultra high frequency), ou seja, uma 
versão moderna dos conhecidos walkie-
-talkies – aqueles radinhos usados pela 

polícia há muitos anos para comunicação a 
pequenas distâncias.

Quando você liga para alguém utilizan-
do seu telefone celular, o aparelho estabele-
ce contato com a operadora através de uma 
Estação Rádio-Base (ERB). A central da ope-
radora recebe a ligação e a encaminha para 
o destino (telefone fixo ou móvel). Quando 
alguém liga para o seu celular, a central da 
pessoa que chamou encaminha a ligação 
para a central de sua operadora. Daí, a li-
gação é encaminhada para você através da 
ERB mais próxima. Se você estiver se deslo-
cando, o seu celular irá se conectar sempre 
com a ERB mais próxima (automaticamente, 
no processo chamado hand-off ) de forma a 
obter o melhor sinal.

A fim de evitar interferência entre usu-
ários (linhas cruzadas), o telefone celular 
opera com baixa potência, o que resulta em 
alcance limitado. Assim, para proporcionar 
uma cobertura adequada, é sempre ne-
cessária a presença de uma antena (ERB) 
nas proximidades do telefone. Cada ERB 
só consegue atender uma área geográfica 
limitada, chamada célula (daí a origem do 
nome Celular). O conjunto dessas células é 
denominado cluster. 

A ERB é basicamente constituída por 
equipamentos de transmissão/recepção, 
antenas, sistema de energia com baterias 
para alimentação de emergências, para-
-raios e aterramento. 

A Estação Rádio-Base pode ser insta-
lada na cobertura do prédio (chamada ERB 
tipo Roof-top) ou em terrenos junto com a 
torre das antenas (chamada ERB Green- 
Field). As antenas por vezes são instaladas 
na fachada do prédio (Fig. nº 2). Cada ERB 
atende a um número limitado de usuários 
em conversas simultâneas.
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Por que a telefonia celular precisa 
de tantas torres?

Conforme explanado retro, a telefonia 
celular opera com baixa potência e para 
proporcionar a cobertura adequada é ne-
cessária a presença de uma ERB (torre) nas 
proximidades do telefone celular. A torre é 
apenas um suporte de fixação para as an-
tenas. Estar nas proximidades da torre não 
significa estar perto da antena. (Fig. nº 1).

Fig. nº 1 Estrutura do Sistema Celular – A região a 
ser atendida é dividida em microrregiões denominadas 
células. Cada célula dispõe de uma ERB c/ equipa-
mentos de recepção e transmissão, torre e antenas. 
A interligação da ERB com a central é por fibra ótica 
ou em microondas 

As radiações emitidas pelas 
antenas celulares podem fazer mal à 
saúde?

As ondas eletromagnéticas oriundas da 
telefonia celular são idênticas às ondas emi-
tidas por todos os sistemas de comunicação 
sem fio, em uso mundial há mais de cem 
anos, sem nenhuma evidência comprovada 
de causar mal à saúde das pessoas. 

A primeira transmissão internacional de 
rádio foi realizada por Marconi em 1901, 
na Inglaterra. Atualmente, são milhares de 
estações em operação no país e além-mar. 
A própria telefonia celular não é tão nova. 
Teve início há cerca de 30 anos e hoje há 
mais de 5 bilhões de celulares em uso em 
todo mundo. Os estudos, sob a égide da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), não 
conseguiram comprovar correlação entre 
problemas de saúde humana e os celulares.

Enquanto a potência de um telefone 
celular é da ordem de 0,3 Watt e das ERBs 
cerca de 20 Watts/canal, as estações de TV 
e rádio transmitem potências que alcançam 
até 100.000 ou mais Watts. A despeito des-
sas elevadas potências, não existe compro-
vação de malefícios à saúde das pessoas 

(operadores de estações, público 
vizinho) expostas a essas super 
radiações! O que se sabe, é que ra-
diações muito intensas podem pro-
vocar o aquecimento das células. 

Como medida de precaução, 
por orientação da OMS e com base 
nos efeitos térmicos, foram esta-
belecidos pela International Com-
mission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) limites de expo-
sição às radiações não-ionizantes. 
A OMS assegura que respeitados 
os limites, não há risco à saúde. 

No Brasil, a Anatel, através da resolução 
303/2002, segue as diretrizes da OMS. Na 
faixa de frequências dos celulares (bandas 
D e E) os limites de exposição para o público 
em geral é de 910 μW/cm2. 

Como ter certeza que as ERBs 
de celular atendem aos limites da 
Anatel?

 A ERB só recebe a licença de operação 
pelo órgão competente após a comprova-
ção de que os limites estão sendo atendi-
dos. São feitas medições utilizando medidor 
especializado tipo Broad-Band dotado de 
antena isotrópica, devidamente certificado 
pelo Inmetro, e então elaborado o laudo 
Radiométrico de Conformidade por profis-
sional habilitado, com A.R.T.

É comum a emissão das 
antenas ultrapassarem os volumes 
normativos?

Não. Em um universo de milhares de 

medições efetuadas em Minas Gerais não 
houve um só caso em que os níveis men-
surados no entorno de ERBs em operação 
chegassem pelo menos nas proximidades 
dos limites da Anatel.

As pessoas que moram em 
prédios onde estão instaladas antenas 
de celulares estão expostas a altas 
doses de radiações?

Não. As antenas celulares são dire-
cionais. Quando instaladas na cobertura 
do prédio (Roof-Top) são direcionadas de 
forma a irradiar para fora do prédio, a fim 
de dar cobertura á área externa. Devido à 
armação de aço do concreto armado (espé-
cie de gaiola de Faraday), dentro do prédio 
as ondas emitidas estão muito atenuadas. 
Mesmo no andar mais próximo da antena, 
os níveis de radiação são normalmente mui-
to baixos. Em se tratando de antena instala-
da na fachada, a radiação efetiva só ocorre 
a partir da frente da antena (devido à sua 
característica direcional); na parte posterior, 
o nível de radiação é desprezível (Fig. nº 3).

Fig. nº 2 Antenas na fachada; radiação frontal

Fig. nº 3 ERB tipo Roof -top 

Carlos S. Queiroz
Engº Seg. Trabalho

Mestrado em Gestão de Riscos 
em Geotecnia e Desastres 

Naturais (RNI)
Coordenador da CEEST
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Entre os dias 6 e 9 de agosto, mais 

uma edição do Minascon/Construir Minas 

- Feira Internacional da Construção, rea-

lizada no Expominas, em Belo Horizonte 

contou com a participação de 300 empre-

sas, atraiu um público de cerca de 40 mil 

pessoas ao longo de quatro dias e gerou 

aproximadamente R$ 120 milhões em ne-

gócios. Em julho, a cidade de Ipatinga, no 

Vale do Aço, já havia sediado a Expo Usipa, 

onde compareceram 30 mil pessoas entre 

profissionais, estudantes e demais interes-

sados em tecnologia, além de 130 empre-

sas nacionais e internacionais. Em Guaxu-

pé, entre os dias 12 e 14 de fevereiro a 

Feira de Máquinas Implementos e Insumos 

Agrícolas (Femagri) movimentou mais de 

R$ 55 milhões em negócios e durante três 

dias atraiu um público de cerca de 23 mil 

pessoas, refletindo direta e indiretamente 

na economia da região.

Esses são apenas alguns exemplos 

de feiras realizadas por diversos seto-

res da área tecnológica em Minas Gerais 

que movimentam milhões de reais, atra-

em milhares de pessoas interessadas em 

inovações tecnológicas, abrem portas do 

mercado de trabalho para os profissionais 

e incentivam o debate entre os estudantes. 

As feiras tecnológicas investem no aper-

feiçoamento profissional através de cursos 

e promoção de concursos voltados para a 

participação de estudantes, com o objetivo 

de aproximar academia e mercado, desen-

volvendo assim novos talentos. Além disso, 

as feiras apresentam novos produtos que 

envolvem o trabalho de vários profissionais 

da área tecnológica. “A feira é importante, 

pois proporciona novas oportunidades de 

empregos, estreita a relação dos alunos 

da área com as empresas no mercado, 

além de fomentar o desenvolvimento eco-

nômico e social da região, gerando novos 

recursos, aumentando os impostos, resul-

tando no desenvolvimento das cidades”, 

avalia o técnico e engenheiro eletricista da 

Usiminas, André Luiz Pereira Freire sobre 

a Expo Usipa.

Em sua 26ª edição, a Expo Usipa deste 

ano adotou o slogan Determinação é Criar 
Oportunidade e atraiu empresas de Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janei-

ro, Santa Catarina, Rio Grande de Sul, e 

de fora do país, que expuseram os seus 

produtos em cerca de 130 estandes. Com 

a expectativa de criar parcerias e gerar 

novos negócios, a feira contou com 77% 

de expositores da área industrial, segui-

do do setor de prestação de serviços e 

do comércio. Para André Luiz, a feira é o 

momento propício para estreitar os laços 

comerciais das empresas da região com 

os expositores. “Na edição deste ano, nada 

menos que 80 empresas compareceram 

em 286 reuniões e cerca de mil pessoas 

participaram das 37 palestras, nas quais 

as empresas expuseram tecnicamente 

sobre inovações de seus produtos e ser-

viços” , ressaltou.

Uma das líderes do mercado em filtra-

gem de fluidos hidráulicos e de lubrifica-

ção e especialista em sistemas hidráuli-

cos industriais e móbiles, a multinacional 

Hydac Tecnologia participou pela primeira 

vez da Expo Usipa. Com um laboratório de 

pesquisas em Ipatinga, a empresa viu na 

feira deste ano uma oportunidade para 

se aproximar do mercado da região do 

Vale do Aço. De acordo com o engenheiro 

mecânico da Hydac, Leonardo Dornellas, 

a aproximação se deu por conta das ro-Crea-Minas marca presença em várias feiras da área tecnológica
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Feiras de oportunidades
Eventos da área tecnológica atraem empresas, 
movimentam milhões e abrem mercado para profissionais
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dadas de negócios promovidas pela feira. 

“A Hydac buscou participar da Expo Usipa 

por ter uma gama de negócios na região, e 

desta forma divulgar as novidades tecnoló-

gicas e fortalecer a relação com empresas 

como Usiminas, Cenibra e Aperam, dentre 

outras”, afirmou.

Aliando oportunidades no mercado, 

aproximação entre empresas e a preocu-

pação com um cenário industrial sustentá-

vel e ecologicamente correto, a feira hoje é 

referência em negócios da área tecnológi-

ca na região.

Femagri
Realizada anualmente pela Cooperati-

va Regional de Cafeicultores de Guaxupé 

(Cooxupé), a Feira de Máquinas, Imple-

mentos e Insumos Agrícolas (Femagri) é 

uma das mais importantes do setor, apre-

sentando produtos voltados para o peque-

no e grande produtor de café, oferecendo 

a eles oportunidades de mecanização e 

facilidade de investimento.

Contando com a participação de mais 

de 100 empresas, a maioria com produtos 

voltados para o setor cafeeiro, a edição 

da Femagri deste ano colaborou com a 

realização de novos negócios, permitindo 

aos participantes oportunidades para a 

mecanização e soluções para melhorar os 

cuidados com a lavoura. Muitos coopera-

dos da Cooxupé aproveitam a feira para 

adquirir o maquinário ou insumo almejado, 

podendo utilizar sacas de café como moe-

da de troca, com o prazo para pagamento 

em três anos. A Femagri também envolve 

profissionais da área tecnológica.

Para o engenheiro agrônomo e geren-

te técnico de desenvolvimento da Cooxu-

pé, Mario Ferraz Araújo, a Femagri ofere-

ce oportunidade para os profissionais da 

área da agronomia conhecerem as novas 

tecnologias, abre portas no mercado de 

trabalho e fomenta as pesquisas nas uni-

versidades. “Além de incentivar as pesqui-

sas nas universidades, já que as empresas 

buscam novas tecnologias, feiras como a 

Femagri abrem mercado para os profis-

sionais do setor agrário e para estudantes 

que participam como estagiários do even-

to”, afirmou.

Minascon
Promovido pela Fiemg, por meio de 

sua Câmara da Indústria da Construção, 

em parceria com a Fagga | GL events Exhi-

bitions e patrocínio da Embrasil, o Minas-

con/Construir Minas, que se encerrou no 

dia 9 de agosto, apresentou o que há de 

mais novo na área da construção civil.

Dentre as novidades apresentadas, 

as que despertaram mais a atenção do 

público foram aquelas relacionadas à sus-

tentabilidade, com soluções que propiciam 

a economia de água, energia, dinheiro e 

tempo. Essa tendência, cada vez maior na 

indústria de materiais de construção, foi 

representada pela Casa da Indústria Minei-

ra. O projeto apresentado foi responsável 

pela construção de uma casa de 10 x 10 

metros em apenas cinco dias, com total 

de gastos de apenas R$ 94 mil. O modelo 

foi o vencedor do Prêmio bim.bon deste 

ano, uma iniciativa da Fiemg que busca 

valorizar a indústria mineira. O segmento 

de tecnologia voltada para a gestão da 

construção e para uso residencial trouxe 

também novidades, como o software de 

automação habitacional que proporciona 

eficiência energética através de sensores 

de movimento.

Para o coordenador da Câmara de 

Engenharia Elétrica e do fórum de coorde-

nadores do Crea-Minas, engenheiro eletri-

cista Alfredo Marques Diniz, o Minascon 

aperfeiçoa conhecimentos e abre mercado 

para os profissionais da área tecnológica. 

“Sabemos que o mercado é dinâmico em 

função dos novos materiais que são lan-

çados. Com isso há o desenvolvimento de 

novos fornecedores e demanda crescente 

de produtos que faz o mercado oferecer 

novas alternativas”, explica. Alfredo lembra 

que, no caso das construções especifica-

mente, o cimento, a areia e o aço pratica-

mente não sofrem variações, mas as es-

truturas e os acabamentos sim. “Existem 

muitas opções que levam os profissionais 

da área da construção a se atualizarem 

para oferecer aos seus clientes alternati-

vas para uma construção sólida e econô-

mica”, concluiu.

Feicintec
O Crea-Minas participa de diversas 

feiras com o objetivo de aproximar os 

profissionais do sistema Confea/Crea e 

mostrar a importância deles se registra-

rem no Conselho. Em 2013 criou a Feira 

de Ciências e Inovações Tecnológicas 

(Feicintec) para abrir espaço para boas 

ideias. Através da Feicintec, o Crea-Minas 

pretende incentivar continuamente a cria-

ção, planejamento e execução de projetos. 

Além de fomentar a inovação e despertar 

vocações, a Feicintec aproxima o Conselho 

das Instituições de Ensino, promovendo o 

intercâmbio de conhecimentos.

A primeira edição contou com a parti-

cipação de 571 estudantes de 54 institui-

ções de ensino, com a elaboração de 167 

trabalhos. Os melhores foram apresenta-

dos em dezembro, na sede do Conselho, 

em Belo Horizonte, quando também foram 

divulgados os projetos vencedores. Para o 

vice-presidente no exercício da Presidên-

cia do Crea-Minas, engenheiro civil e de 

Segurança do Trabalho Aurélio José Lara, 

a Feicintec estimula o estudante a desen-

volver produtos e projetos da área tecno-

lógica, casando teoria, prática e mercado 

de trabalho. “Tudo isso visando melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e também 

incentivar o empreendedorismo”, afirmou.
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Em Uberaba, Triângulo Mineiro, uma 

parceria entre empresa privada, Senai e 

Governo Federal tem rendido bons frutos 

para a construção civil local, levando qua-

lificação para o canteiro de obras e expan-

dindo o mercado de trabalho na cidade.

A iniciativa partiu da Nasman Indús-

tria, Comércio e Construções Ltda, que 

em 2013 procurou o apoio do Senai para 

ministrar cursos a seus funcionários. O re-

sultado foi a transposição da sala de aula 

para o dia a dia do trabalhador, com con-

teúdo direcionado para as atividades já 

praticadas na empresa. “Para evitar a eva-

são, as aulas foram ministradas no horário 

de trabalho, no próprio canteiro de obras 

e deu muito certo, tanto que já finalizamos 

duas turmas, qualificando 80 serventes 

de pedreiro como pedreiros de alvenaria”, 

explica um dos sócios da empresa, o en-

genheiro civil Carlos Alberto Manzan.

O responsável por ensinar tanto a 

parte prática quanto a técnica nos dois 

grupos foi o instrutor e técnico em edifi-

cações José Alberto Oliveira. Ele explica 

que o conteúdo ministrado teve foco na 

qualidade e nas metodologias específicas 

da construção civil. “No ambiente real, o 

aluno aprende mais, não tem faz de conta. 

Foi gratificante ver como os ensinamentos 

foram ao encontro das demandas da em-

presa e das expectativas dos participan-

tes”, relembra.

O agora pedreiro de alvenaria Rodri-

go Reis se formou na segunda turma, no 

início de 2014, e garante que a didática 

foi fundamental para que ele concluísse o 

curso. Além disso, ele aponta a progres-

são salarial e a mudança na rotina de ati-

vidades como seus principais estímulos. 

“Pela primeira vez tive oportunidade de 

me especializar. É desgastante trabalhar 

pesado durante o dia e enfrentar a sala 

de aula à noite. Estudar no trabalho é sem 

dúvida mais estimulante e o resultado vale 

muito a pena”, garante.

O diretor do Senai em Uberaba, Sil-

vano Márcio Fernandes, conta que os 

resultados na construção civil foram tão 

positivos que uma terceira turma, desta 

vez para pedreiro de acabamento, já está 

prestes a se iniciar. “Se está dando certo, 

tem que continuar. Esse tipo de iniciativa 

é fundamental para a democratização do 

acesso ao ensino, pois nem todos têm 

condições de pagar por um curso de qua-

lificação”, afirma Silvano.

A parceria foi subsidiada pelo Progra-

ma Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec), do Governo Fe-

deral, dentro de sua iniciativa chamada 

Bolsa-Formação, por meio da qual serão 

oferecidos, gratuitamente, cursos técnicos 

para quem concluiu o ensino médio e para 

estudantes matriculados no ensino médio 

e cursos de formação inicial, continuada 

ou qualificação profissional. O Programa 

garante remuneração para o instrutor e 

bolsa-auxílio para os estudantes.

Problemas acarretados pela falta de 

pessoal capacitado nos canteiros de obras 

são comuns na construção civil. Na Nas-

man a realidade não é diferente. Segundo 

Carlos Manzan, a oferta de mão de obra 

na região de Uberaba não é farta. “Minha 

demanda de trabalho é grande, principal-

mente para o programa Minha Casa Mi-

nha Vida, que hoje, só na minha empresa, 

já soma dois mil empreendimentos. Qua-

lificar nossos próprios trabalhadores foi a 

melhor decisão”, garante.

Qualificação em canteiro de obras expande mercado de trabalho
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Boas parcerias
União de empresa privada, Senai e governo federal 
qualifica mão de obra e amplia mercado de trabalho
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N
o dia 19 de novembro, serão realizadas 
eleições para os presidentes dos Creas de todo  
o Brasil e do Confea para a gestão 2015/2017. 
Os profi ssionais também escolhem os diretores 

regionais das Caixas de Assistência dos Profi ssionais 
dos Creas, a Mútua. Em Minas Gerais, os profi ssionais 
elegerão ainda os representantes das 62 Inspetorias e os 
dirigentes dos 19 escritórios de representação.Todos os 
profi ssionais registrados e regulares no sistema Confea/
Crea até 20 de outubro estão aptos a votar.

Realizada a cada três anos, a eleição ocorre por meio 
do voto direto dos profi ssionais da área da engenharia, 
agronomia, geologia, geografi a e meteorologia. Para votar, 
o profi ssional deve se direcionar a sua unidade de votação 
portando um documento de identifi cação com foto. As 
relações dos locais e dos candidatos podem ser conferidos no 
site www.crea-mg.org.br/cer.

Além das urnas obrigatórias, que estarão localizadas 
na sede do Crea-Minas, inspetorias ou escritórios de 
representação, somando um total de 127, há uma previsão 
de aproximadamente 70 mesas facultativas que serão 
disponibilizadas em empresas, instituições de ensino e entidades 
de classe em todo o estado. Essa ação visa facilitar o voto do 
profi ssional e possibilitar que um número maior de votantes 
possa participar do processo eleitoral.

Exerça seu direito e eleja os profi ssionais que estarão à frente do 
Sistema Confea/Crea e Mútua nos próximos três anos. Mais informações 
pelo telefone (31) 3299-8841 ou pelo e-mail cer@crea-mg.org.br

Fique por dentro da eleição

Sediado em Brasília, é a instância máxima à qual um profi ssional pode recorrer no 
que se refere ao regulamento do exercício profi ssional. Os profi ssionais e empresas 
registrados em todos os Creas do país formam o Sistema Confea/Crea, com cerca 
de 1.100 milhão de profi ssionais que respondem por 70% do PIB brasileiro, e 
movimentam um mercado de trabalho cada vez mais acirrado e exigente nas 
especializações e conhecimentos da tecnologia.

Confea

Crea-Minas

Inspetorias e Escritórios de Representação

Inspetorias e Escritórios de Representação

É uma autarquia federal, como o Confea. Tem a função de zelar pelos interesses da 
sociedade e, com base nisso, fi scaliza o exercício e a atividade profi ssional dos que 
atuam nas áreas que representa.

As unidades de atendimento facilitam o acesso aos serviços do Conselho e 
ampliam a participação nas discussões acerca do desenvolvimento das cidades, 
do campo e das indústrias. Com a representação local, o Crea-Minas mostra 
a relevância da engenharia para o desenvolvimento da cidade, valorizando a 
profi ssão e garantindo procedimentos técnicos adequados. O Crea-Minas possui 
62 Inspetorias e 19 Escritórios de Representação vinculados a elas.

É a Caixa de Assistência dos Profi ssionais do Crea, que tem o objetivo de oferecer 
a seus associados benefícios, convênios e outros serviços. Braço social do Sistema 
Confea/Crea a Mútua tem a missão de apoiar os seus associados através de 
benefícios com base em recursos advindos do recolhimento das A.R.T.s.
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N
o dia 19 de novembro, serão realizadas 
eleições para os presidentes dos Creas de todo  
o Brasil e do Confea para a gestão 2015/2017. 
Os profi ssionais também escolhem os diretores 

regionais das Caixas de Assistência dos Profi ssionais 
dos Creas, a Mútua. Em Minas Gerais, os profi ssionais 
elegerão ainda os representantes das 62 Inspetorias e os 
dirigentes dos 19 escritórios de representação.Todos os 
profi ssionais registrados e regulares no sistema Confea/
Crea até 20 de outubro estão aptos a votar.

Realizada a cada três anos, a eleição ocorre por meio 
do voto direto dos profi ssionais da área da engenharia, 
agronomia, geologia, geografi a e meteorologia. Para votar, 
o profi ssional deve se direcionar a sua unidade de votação 
portando um documento de identifi cação com foto. As 
relações dos locais e dos candidatos podem ser conferidos no 
site www.crea-mg.org.br/cer.

Além das urnas obrigatórias, que estarão localizadas 
na sede do Crea-Minas, inspetorias ou escritórios de 
representação, somando um total de 127, há uma previsão 
de aproximadamente 70 mesas facultativas que serão 
disponibilizadas em empresas, instituições de ensino e entidades 
de classe em todo o estado. Essa ação visa facilitar o voto do 
profi ssional e possibilitar que um número maior de votantes 
possa participar do processo eleitoral.

Exerça seu direito e eleja os profi ssionais que estarão à frente do 
Sistema Confea/Crea e Mútua nos próximos três anos. Mais informações 
pelo telefone (31) 3299-8841 ou pelo e-mail cer@crea-mg.org.br
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atuam nas áreas que representa.

As unidades de atendimento facilitam o acesso aos serviços do Conselho e 
ampliam a participação nas discussões acerca do desenvolvimento das cidades, 
do campo e das indústrias. Com a representação local, o Crea-Minas mostra 
a relevância da engenharia para o desenvolvimento da cidade, valorizando a 
profi ssão e garantindo procedimentos técnicos adequados. O Crea-Minas possui 
62 Inspetorias e 19 Escritórios de Representação vinculados a elas.

É a Caixa de Assistência dos Profi ssionais do Crea, que tem o objetivo de oferecer 
a seus associados benefícios, convênios e outros serviços. Braço social do Sistema 
Confea/Crea a Mútua tem a missão de apoiar os seus associados através de 
benefícios com base em recursos advindos do recolhimento das A.R.T.s.
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Mobilidade urbana, habitação, sane-

amento básico, acessibilidade. Esses e 

outros assuntos são discutidos nos con-

selhos municipais, estaduais e federais. 

Nesses órgãos são decididas as ações de 

planejamento das cidades a fim de levar 

melhorias à população. A participação do 

Crea-Minas nesses órgãos de representa-

ção da sociedade é uma forma de cola-

borar nas decisões tomadas no plano de 

gestão das cidades e contribuir para que 

as ações sejam feitas da maneira correta, 

dentro das normas propostas.

Um exemplo disso é a atuação do 

Crea-Minas no Conselho Municipal de 

Política Urbana (CMPU) de Pará de Minas. 

Para acompanhar o andamento da gestão 

da cidade, foram indicados dois profissio-

nais do Crea-Minas - um conselheiro e 

um suplente - que contribuem com seus 

conhecimentos técnicos.

O CMPU foi criado por decreto de 

lei, em 29 de setembro de 2006, e tem 

o objetivo de articular políticas de desen-

volvimento rural e urbano e a participação 

autônoma e organizada de todos os seus 

participantes. “A presença de represen-

tantes do Crea-Minas é de grande impor-

tância para o CMPU, pois contribui nas 

decisões de alterações no plano diretor, 

que são de total interesse da engenharia”, 

destaca o inspetor-chefe do Crea-Pará de 

Minas, engenheiro mecânico Ildes Pache-

co, indicado como conselheiro no CMPU.

Segundo o inspetor-secretário do 

Crea - Pará de Minas e suplente no CMPU, 

engenheiro agrônomo Reinaldo Zampese, 

os representantes opinam de forma con-

creta sobre os temas debatidos, levando 

em consideração a formação profissional 

de cada um,   e então as ações podem 

ser aprovadas, negadas ou supensas, até 

que haja retorno das informações comple-

mentares que o conselho tenha decidido 

solicitar ao requerente.

“Como o principal objetivo do CMPU é 

revisar de forma consistente as questões 

inerentes ao plano diretor, sendo a grande 

maioria questões como porte e tipo das 

edificações, mobilidade urbana, uso e 

ocupação do solo, cotas de aproveitamen-

to no parcelamento de solo (loteamentos), 

entre outros, é de suma importância a 

participação dos profissionais do Crea no 

nosso conselho”, acentua Zampese.

A participação dos profissionais e lide-

ranças nos conselhos de políticas públicas 

é apoiada pelo Crea-Minas e acompanha-

da em reuniões realizadas mensalmen-

te. Nesses encontros são apresentadas, 

através de um formulário, as propostas do 

Crea-Minas para os conselhos institucio-

nais e as demandas destes para o Crea-

-Minas.

O formulário tem o objetivo de esta-

belecer uma conexão com os órgãos que 

representam a sociedade, para conhecer 

as questões pertinentes e ajustar as pro-

postas técnicas para a atuação em políti-

cas públicas.

Além do Conselho Municipal de Polí-

tica Urbana, o Crea-Minas também está 

presente, através de seus representantes, 

em diversos outros conselhos, como no 

Conselho de Administração do Instituto 

Estadual de Florestas (IEF), no Comitê de 

Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Gran-

de, no Conselho Municipal de Saneamen-

to (Comusa), entre outros.

Conselho Municipal de Política Urbana de Pará de Minas debate gestão da cidade 

Construindo políticas públicas
Crea-Minas indica representantes para o 
Conselho Municipal de Política Urbana de Pará de Minas
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Consolidado como o único evento na-

cional a tratar da formação em engenharia 

de forma articulada com o exercício pro-

fissional, ocorreu em Juiz de Fora, entre 

os dias 16 e 19 de setembro, o 42° Con-

gresso Brasileiro de Educação em Enge-

nharia (Cobenge). Realizado anualmente 

pela Associação Brasileira de Educação 

em Engenharia (Abenge) em parceria com 

o Sistema Confea/Crea, a edição deste 

ano reuniu órgãos oficiais e instituições de 

ensino ligadas à área tecnológica, além de 

empresas e profissionais interessados na 

melhoria e no desenvolvimento da enge-

nharia nacional. 

Segundo o coordenador geral do 42º 

Cobenge, engenheiro de produção e pro-

fessor Vanderli Fava de Oliveira, o evento 

contou com a presença de mais de mil 

participantes, sendo a maioria professores 

e dirigentes de instituições de ensino de 

engenharia, além de um número signifi-

cativo de estudantes e de profissionais da 

área. “A participação de todos se deu com 

a apresentação de trabalhos científicos e 

técnicos e, pela primeira vez, com a expo-

sição de produtos e processos decorrentes 

de pesquisas acadêmicas que vêm sendo 

desenvolvidas nos cursos de engenharia 

do país. Destaco também a participação 

de empresas com seus estandes e pales-

tras técnicas” afirmou.

De acordo com o coordenador do 

evento, que também integra a Secretaria 

de Avaliação Institucional da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), além da 

diretoria da Abenge, o Cobenge é hoje um 

importante elo entre as instituições de en-

sino e o mercado de trabalho, já que em 

função dos temas abordados traz oportu-

nidade para as instituições entenderem o 

que ocorre no setor. “As empresas podem 

verificar o que vem ocorrendo em termos 

de formação em engenharia com o intuito 

de atender às diversas demandas da so-

ciedade”, ressaltou.

Ele destacou a importância da par-

ticipação do Crea-Minas com voz ativa 

no principal fórum de discussão sobre a 

formação daqueles que vão ser habilita-

dos profissionalmente pelo sistema. “As 

discussões e decisões permitem que o 

Crea-Minas também tome conhecimento 

das principais ações que vêm sendo im-

plementadas em termos de melhoria na 

formação dos engenheiros”, frisou.

Para o engenheiro eletricista Flávio 

de Azevedo Carvalho, da Comissão Per-

manente de Educação em Engenharia do 

Crea-Minas, que proferiu a palestra As di-
retrizes Curriculares e a Formação do En-
genheiro que o Brasil Precisa, é de suma 

importância a integração entre o sistema 

formador dos engenheiros (MEC) e o siste-

ma de seu exercício profissional (Confea/

Crea), que segundo ele, hoje está enfra-

quecida por posições individualizadas.

De acordo com Flávio, as novas dire-

trizes curriculares para a formação de en-

genheiro aprovada em 2002 introduziram 

a metodologia da flexibilidade curricular, 

o que, no seu entendimento, relativizou a 

grade curricular a favor da formação de 
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A engenharia no Brasil
Crea-Minas marca presença nos debates sobre formação
e o exercício profissional em engenharia no país durante o 42º Cobenge

42o. Cobenge discute a Engenharia no Brasil
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um perfil profissional adequado. “Esta 

mudança radical comparada ao sistema 

anterior de currículos padronizados, em-

bora justificado sob o ponto de vista pe-

dagógico, traz o risco da desregulamen-

tação exagerada do serviço e, no limite, 

uma perda da identidade da profissão 

do engenheiro pelo enfraquecimento da 

formação básica e essencial comum. A 

solução está na interpretação dos dois 

sistemas”, concluiu.

Já o diretor de Relações Institucionais 

do Crea-Minas, engenheiro mecânico Jo-

sias Gomes Ribeiro Filho, que participou 

da abertura dos trabalhos do Congresso, 

destacou que ao participar do Cobenge, o 

Conselho pode debater, apresentar ideias 

e interagir com os principais atores res-

ponsáveis pelo ensino, desenvolvimento 

cientifico e tecnológico da engenharia 

nacional e assim contribuir com sua ex-

pertise no exercício dos profissionais das 

engenharias. “Para o Crea-Minas o con-

gresso possibilitou estreitar ainda mais as 

relações do Conselho com as escolas de 

engenharia e assim tomar parte nas dis-

cussões de questões relevantes no âmbito 

do ensino, da pesquisa e da inovação tec-

nológica produzidos no país”, afirmou.

Josias lembrou que há pouco mais 

de dois anos o Crea-Minas criou e ins-

talou o Colégio de Instituições de Ensino. 

“Essa foi uma decisão inédita no âmbito 

do Sistema Confea/Crea que visa sobre-

tudo aproximar o Conselho da Academia, 

e durante o Cobenge tivemos espaço para 

aprofundar discussões sobre atribuições, 

perfil e papel do engenheiro no cenário 

nacional”, finalizou.

A realização do Cobenge integrou 

as atividades de comemoração do 

centenário da Faculdade de Enge-

nharia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), completados no 

dia 17 de agosto.

Criada por dissidentes da Escola 

Politécnica da Academia de Comér-

cio, a Escola de Engenharia de Juiz 

de Fora nasceu com o compromisso 

de “iluminar, sanear e ligar cidades 

entre si”, referência aos trabalhos 

desenvolvidos por seus alunos e 

professores nas áreas elétrica, hi-

dráulica e de construção de estra-

das. Hoje, suas 11 graduações, cinco 

especializações e três programas de 

pós-graduação mostram que, além 

de tradição, a engenharia também é 

sinônimo de inovação.

A Faculdade de Engenharia tem 

hoje laboratórios de ponta, que estão 

na fronteira do conhecimento, e, por 

isso, prontos para enfrentar os desa-

fios para os próximos anos de formar 

profissionais multidisciplinares e mul-

tiprofissionais, que irão enfrentar um 

mundo em constante transformação 

tecnológica.

Para o diretor da instituição, en-

genheiro eletricista Hélio Antônio da 

Silva, a Faculdade de Engenharia da 

UFJF é de extrema importância para 

o município, a região e para o país, 

já que há 100 anos vem gerando co-

nhecimentos que contribuem para a 

evolução da ciência, da tecnologia e 

da inovação no Brasil. Além disso, a 

Faculdade forma profissionais de alta 

qualidade técnica, que vêm colabo-

rando para dinamizar, para construir 

e para desenvolver, não só a nossa 

cidade, mas a nossa região e o nosso 

país. “Lembramos que não só forma-

mos profissionais de qualidade, mas 

formamos cidadãos, pautados dentro 

de um rigor ético e com o despertar 

da consciência crítica sobre a situação 

política, econômica, social e ambiental 

de nosso país. Talvez essa, seja a for-

mação mais importante que legamos 

aos nossos egressos”, afirmou.

Segundo Hélio, existem outros de-

safios, como ampliar a internacionali-

zação da instituição e o leque de op-

ções para a sociedade, com a criação 

de novos cursos, tais como engenha-

ria ferroviária, engenharia química, en-

genharia metalúrgica e engenharia de 

materiais. “A nossa querida Faculdade 

faz 100 anos em um momento em que 

a Engenharia no Brasil passa por um 

momento ímpar. Costumo dizer que as 

agruras do passado talvez nem voltem 

mais, quando nas décadas de 1980 

e 1990, devido ao baixo crescimento 

econômico, a empregabilidade para 

os profissionais da engenharia foi tão 

baixa. De dez anos para cá, o contexto 

é outro. A antiga Escola de Engenharia 

de Juiz de Fora, hoje Faculdade de En-

genharia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, vem realizando sonhos, 

construindo o futuro e transformando 

a vida das pessoas”, concluiu.

Faculdade de Engenharia da UFJF faz 100 anos
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De olho no mercado de trabalho, Pa-

blo Ponciano procurou investir tanto no 

aprimoramento de seus conhecimentos 

técnicos quanto no seu desenvolvimento 

pessoal. Ele se formou em engenharia de 

produção no final de 2013 e já está em-

pregado. Para ser contratado, foi submeti-

do a um processo de seleção que contou 

com três etapas. A experiência adquirida 

em atividades extracurriculares lhe trouxe 

segurança e pode ter influenciado nesse 

período de transição. O engenheiro entrou 

para o Crea-Minas Júnior em 2004, foi 

coordenador regional e até hoje assessora 

a presidência do grupo de trabalho. Além 

disso, se dedicou a estágios, participações 

em seminários e diversos eventos da en-

genharia. “Percebi que o mercado para os 

recém-formados valoriza muito as ativida-

des que extrapolam a grade curricular, e 

procurei focar nisso durante minha gradu-

ação. Exercitei habilidades de liderança e 

procurei fortalecer minha rede de contatos, 

e nesses quesitos o Crea-Minas Júnior foi 

um excelente facilitador”, destaca Pablo.

O exemplo de Pablo não é único. Para 

a especialista em gestão estratégica de 

pessoas e diretora executiva da Associa-

ção Brasileira de Recursos Humanos em 

Minas Gerais, Elaine Andrade, a formatura 

num curso técnico ou superior marca o iní-

cio de uma nova fase na vida dos estudan-

tes. “Pesa a responsabilidade de inserção 

no mercado de trabalho, retorno dos inves-

timentos financeiros feitos durante esse 

período e a incerteza do futuro. Lidar com 

esses novos compromissos pode trazer 

ansiedade e até mesmo preocupação, mas 

não deve ser encarado como um bicho de 

sete cabeças”, afirma. Ela explica que, 

para se sentir mais seguro, o jovem pode 

procurar informações acerca do mercado 

em que pretende atuar, bem como sobre a 

expectativa das empresas em relação aos 

seus contratados, tornando mais fácil para 

ele encarar o desconhecido.

Segundo Elaine, o início de uma car-

reira promissora começa pela procura 

de boas instituições de ensino, passando 

pela participação em programas de es-

tágio e atividades extracurriculares. “O 

contato com o mundo corporativo, quando 

feito ainda na época de estudante, ajuda 

muito, mas no início da carreira é sabido 

pelos contratantes que a experiência não 

é o ponto forte dos concorrentes, logo, a 

disponibilidade para aprender é encara-

da como algo primordial. Muitas vezes o 

recém-formado será contratado para uma 

função que não é o seu projeto de carrei-

ra, no entanto, isso será necessário para 

o processo de amadurecimento”, explica. 

Ela também ressalta que o início da traje-

tória profissional envolve desafios que vão 

além da falta de conhecimento técnico. 

“Os mais jovens precisam aprender a ad-

ministrar melhor suas reações emocionais, 

principalmente quando algo não acontece 

conforme suas expectativas” pontua.

Visitas técnicas do Crea-Minas Júnior estreitam o relacionamento de estudantes com o mercado de trabalho
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Os desafios do primeiro estágio
Crea-Minas Júnior contribui para a inserção de futuros profissionais e
recém-formados da área tecnológica no mercado de trabalho 



Crea-Minas Júnior

27
REVISTA VÉRTICE

CREA-MINAS

O analista de relações empresariais da 

Gerência de Estágio Empresarial do Insti-

tuto Euvaldo Lodi (IEL), Daniel Siqueira, 

lembra que, mesmo entre os estudantes, 

a concorrência é bem acirrada. “As em-

presas estão bem exigentes, o domínio 

da língua inglesa é um requisito comum 

nas ofertas de estágio na área da enge-

nharia, por exemplo. E habilidades como 

organização, capacidade analítica e boa 

redação são cada vez mais valorizadas, 

mesmo em áreas com a prevalência das 

ciências exatas”, explica. Ele também con-

ta que as áreas que mais concentraram 

vagas de estágio no primeiro semestre 

deste ano são as engenharias civil, de 

produção, mecânica, elétrica e, por último, 

a metalúrgica. No que se refere às áreas 

técnicas, a demanda maior foi para técni-

co em mecânica, técnico em eletrotécnica, 

em eletrônica, mineração e em metalurgia.

As atividades do Crea-Minas Júnior 

incluem visitas técnicas a grandes empre-

sas da área tecnológica, palestras, mini-

cursos e seminários. Além disso, seus 45 

núcleos espalhados pelo estado divulgam 

vagas de estágio e emprego de forma re-

gionalizada. Para o presidente do grupo, 

engenheiro eletricista Igor Braga Martins, a 

participação em eventos como esses per-

mite aos estudantes o contato antecipado 

com a realidade do mercado de trabalho. 

“Os participantes das nossas atividades 

ganham a oportunidade de descobrir na 

prática o dia a dia de suas profissões, 

os desafios enfrentados por profissionais 

experientes, as dicas e tendências de sua 

área de atuação, a capacitação em ferra-

mentas e temas relevantes para sua for-

mação e, sobretudo, a oportunidade de se 

relacionar com outras pessoas, ampliando 

assim sua rede de relacionamento. Num 

mercado tão competitivo isso pode fazer a 

diferença”, assegura.
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Projetar um veículo de transporte de 

bananas mais eficiente em volume trans-

portado com um menor esforço do carre-

gador foi a ideia do grupo formado pelos 

estudantes do quarto período de enge-

nharia mecânica Thiago Henrique Correia, 

Murilo Ferreira dos Santos, Tiago Mene-

ses de Souza, Jucilene Gomes e Marcelo 

Souto, orientados pelos professores Pablo 

Peron e Halley Wanderbak. O grupo, re-

presentado por Thiago Henrique, Murilo 

e Tiago Meneses, conquistou o quinto 

lugar na 1ª Feira de Ciências e Inovações 

Tecnológicas (Feicintec) promovida pelo 

Crea-Minas, em 2013.

Os alunos das Faculdades Integradas 

Pitágoras possuem na grade curricular 

de seus cursos de graduação a disciplina 

de Projeto Interdisciplinar. “Nessa maté-

ria somos estimulados a realizar projetos 

científicos, portanto, nosso grande par-

ceiro foi o Pitágoras, mas tivemos que 

buscar novos parceiros, pois estávamos 

com grande dificuldade na execução do 

trabalho e com isso a Usinorte nos cedeu 

um lugar para que todo o trabalho fosse 

executado”, explica Thiago Henrique

O projeto de engenharia desenvolvi-

do para esse trabalho maximiza o valor 

da carga, que passa a ser transportada 

com mínimo esforço. “Cálculos de física 

envolvendo vantagem mecânica foram 

realizados para oferecer uma melhor 

performance na execução da tarefa, e 

juntamente com a questão do esforço o 

trabalho focou na questão do custo, pois 

o pequeno produtor necessita de um pro-

duto com baixo valor e grande eficiência”, 

afirma o estudante Tiago Meneses

O norte de Minas Gerais tem na agri-

cultura irrigada uma saída para o seu 

desenvolvimento, no entanto, os peque-

nos produtores de banana no município 

de Janaúba enfrentam problemas no 

transporte dos cachos de banana. “Eles 

não conseguem escoar a produção do 

bananal para o setor de despencamen-

to e higienização do fruto com grande 

eficiência por causa da dificuldade dos 

trabalhadores em carregar os cachos 

de banana manualmente sem auxilio de 

nenhum dispositivo que amenize o peso. 

Cada trabalhador carrega um 

cacho de cada vez, mas com 

a utilização do carrinho de mão 

cada um pode levar três cachos 

ao mesmo tempo e com isso 

otimizar o processo, aumen-

tando a lucratividade para o 

produtor e a saúde/segurança 

do trabalhador”, garante Murilo 

Ferreira.

A partir da demanda dos 

produtores que apresentaram 

as dificuldades em relação 

ao processo de transporte da banana, 

a equipe enxergou a possibilidade de 

desenvolver um carrinho de mão que 

atendesse às exigências feitas pelos 

produtores. “Depois de realizarmos uma 

pesquisa de campo para apurar todas as 

informações, nos reunimos com o nosso 

instrutor Pablo Peron e os nossos parcei-

ros para realizarmos de fato o trabalho”, 

conta Thiago Henrique.

Para a equipe, o trabalho busca supe-

rar as barreiras existentes no transporte 

dos cachos de banana, como superfície 

irregular do terreno, além de aumentar a 

quantidade de cachos transportados sem 

ultrapassar o peso que os carregadores 

podem transportar, e eliminar eventuais 

danos que o transporte causa ao pro-

duto. “Pretendemos avançar e, além do 

carrinho, queremos fazer um plano de 

implementação da solução, tanto para a 

fabricação como para a comercialização e 

distribuição”, explica Marcelo Souto.

Para avançar no projeto foram identi-

ficados alguns critérios e obstáculos a ser 

superados, dentre eles o custo do carri-

nho, que para ser viável deve ficar em, no 

máximo, R$ 250,00. Também o peso, a 

facilidade de construção e de reparo de-

vem ser considerados para que o carrinho 

vire uma realidade. “A nossa expectativa 

é de reverter a situação atual do trans-

porte de banana na região de Janaúba, 

que é extremamente rudimentar. Com a 

implantação do nosso veículo os produ-

tores terão a capacidade de desenvolver 

sua produção de uma forma mais rápida 

e segura, além de aumentar a eficiência”, 

comemora Jucilene Gomes.

Carrinho de transporte de bananas
promete melhorar a produtividade

Pesquisa agiliza transporte de cachos de bananas
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Com o objetivo de facilitar ainda mais 

a conciliação entre as partes, a Câmara 

de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas 

(CMA Crea-Minas) vem desenvolvendo 

treinamento com os profissionais de enge-

nharia que atuam como conciliadores para 

a aplicação de um dos mais conceituados 

métodos de negociação do mundo, o mé-

todo de Harvard.

Usado com sucesso há anos, o método 

baseia-se em quatro pontos fundamentais: 

pessoas, interesses, opções e critério. De-

fende que a negociação deve ser baseada 

em princípios e confiança mútua, onde 

cada negociador deve focar no núcleo da 

questão e nos critérios objetivos, procuran-

do soluções que atendam as necessidades 

de todas as partes envolvidas. “Pelo mé-

todo de Harvard, uma negociação não é 

um jogo de somatória zero em que sempre 

terá alguém perdendo e alguém ganhando, 

já que ambas as partes envolvidas devem 

sair satisfeitas com o acordo final. Portanto, 

devem ser desenvolvidas negociações com 

os resultados baseados em princípios ou 

méritos e sem a utilização das barganhas 

de posicionamento”, explica o engenheiro 

civil Clémenceau Chiabi Saliba Júnior, pre-

sidente da CMA Crea-Minas, que, em abril, 

foi certificado pela Universidade de Harvard 

no Programa de Negociação e Liderança: 
como lidar com pessoas difíceis e proble-
mas. O programa foi ministrado para 120 

profissionais de 28 países, em Cambridge-

-EUA, sendo que aproximadamente 30% 

dos participantes eram engenheiros.

Segundo Clémenceau, um dos prin-

cípios fundamentais para se alcançar o 

resultado desejado nas negociações pelo 

método de Harvard é separar as pessoas 

do problema que é o objeto da negociação, 

já que os temas devem ser tratados mais 

em função do que eles representam do que 

das emoções dos indivíduos implicados. 

“Na resolução de conflitos é muito usual, 

seja por desconhecimento ou por falta de 

respeito da outra parte, que aspectos sejam 

levados para o lado pessoal. Tal conduta 

tem potencial para gerar impasses, elevar 

emoções e o estresse geral, prejudicando 

consideravelmente o resultado da negocia-

ção. É importante mostrar aos negociado-

res a necessidade de focar nos interesses 

mútuos e não em manter um posiciona-

mento inflexível”, explica Clémenceau

Outro fator importante destacado pelo 

engenheiro é se concentrar nos interesses 

das partes implicadas e não em suas posi-

ções. “Obviamente, interesse é o resulta-

do que se quer obter com a negociação. 

Por incrível que pareça, os interesses que 

levam a uma negociação entre diferentes 

pessoas ou empresas são, no final das 

contas, bem mais próximos do que se ima-

gina”, ressalta. Clémenceau explica que 

ao se concentrar nos interesses e não em 

suas posições, ambas as partes percebem 

que não estão em lados tão opostos quanto 

pensaram no início.

O método de Harvard também permite 

desenvolver diversas opções para ganhos 

mútuos. Quando, por exemplo, duas par-

tes estão negociando a contratação de um 

serviço de engenharia, alguns critérios ob-

jetivos podem se aplicar à transação, como 

a comparação entre os preços de outros 

serviços similares ou o uso de tabelas de 

referência publicadas em revistas confiá-

veis, dentre outros.

Uma vez que o método de Harvard é 

baseado em princípios, a definição de cri-

térios claros e objetivos também é funda-

mental para que se possa obter sucesso. 

Se os critérios não forem claros, sua efici-

ência e a chance de um acordo amistoso e 

sensato ficarão prejudicadas.

Clémenceau ressalta que não existe 

metodologia perfeita para atender todos os 

possíveis casos de negociação, principal-

mente quando dos dois lados estão pes-

soas, e ainda, quando uma parte não está 

habituada a negociar com transparência e 

em busca de novas opções vantajosas para 

ambos. “Por isso, procure manter sempre a 

honestidade e percepção de confiabilidade 

em seu trato com os demais. Treinamentos 

e aprimoramentos contínuos nesse tema 

são sempre recomendados”, conclui.

As vantagens do método 
de negociação de Harvard

Clémenceau participou de curso em Harvard

Ge
ov

an
a 

Li
sb

oa



Perfil

31
REVISTA VÉRTICE

CREA-MINAS

Ele foi criado dentro da oficina mecânica de recondiciona-

mento de motores dos tios, em Belo Horizonte. Lá, o engenheiro 

mecânico Eugênio Volpini começou como aprendiz aos 13 anos. A 

oficina contava também com uma fundição de peças para motores, 

o que serviu para aguçar ainda mais a curiosidade do menino so-

bre como as coisas são feitas. Eugênio diverte-se ao lembrar que 

o pai, embora alfaiate, dizia que sua vocação para a mecânica era 

hereditária. E o pai estava certo. O menino que passou a infância 

manuseando ferramentas formou-se, em 1975, com medalha em 

Engenharia Mecânica pela PUC-Minas. Depois cursou engenharia 

econômica e uma pós-graduação em resistência de materiais.

Sua vida de engenheiro começou no mesmo lugar onde foi 

aprendiz, na oficina dos tios. Da oficina, Eugênio foi trabalhar na 

Mannesmann, empresa onde passou 15 anos. Lá, além de ter 

coordenado a construção de novas instalações, supervisionava a 

área de manutenção hidráulica e recuperação de material. Atuou 

também na formação de mão de obra em hidráulica e pneumáti-

ca. “Na época, encontrar profissionais nessa área era muito difícil, 

então começamos a selecionar meninos que estudavam no Senai 

e que estavam dentro da empresa para dar essa formação mais 

específica. Formei cerca de 80 profissionais”, lembra Eugênio.

Antes de criar sua própria empresa, a Volpi, o engenheiro 

também deu aula de controles hidráulicos e pneumáticos na PUC-

-Minas e, para isso, escreveu uma série de apostilas. Hoje, quase 

25 anos após a fundação da Volpi, Eugênio fala da curiosidade 

que sempre o motivou. “Meus tios, irmãos de minha mãe, eram 

artistas, pintores e viviam inventando coisas. A casa de um de-

les era cheia de engenhocas. Eram armários que surgiam quando 

apertávamos os azulejos do banheiro. Havia também um sistema 

de exaustão construído com tubos de PVC que mantinha fresca a 

temperatura da casa de praia. Eu sempre queria saber como aque-

las coisas funcionavam”, recorda-se o engenheiro.

A Volpi, que começou suas atividades atuando na recupera-

ção de equipamentos hidráulicos, logo encontrou seu caminho na 

construção de máquinas especiais. Criando principalmente a partir 

de demandas, a empresa produz de forma seriada dois produtos 

desenvolvidos por Eugênio: o martelo pneumático para quebra de 

massalotes e afins e a máquina para corte de pedras decorati-

vas. “O martelo pneumático é uma importante opção para quebrar 

os pedaços indesejáveis das peças fabricadas em fundição, pois, 

além de ser um serviço rápido, substitui o trabalho braçal dos mar-

reteiros”, explica o engenheiro. Já a máquina de corte, também 

desenvolvida sob demanda, é capaz de cortar pedras com espes-

sura máxima de 5 cm e pode ser usada em filetes, pavês, tiras para 

empilhamentos, ladrilhos e outros. Ela também é utilizada no apro-

veitamento de retalhos de pedras, gerando uma grande economia.

Atualmente, Eugênio tem se dedicado também a desenvolver 

vários produtos para a área da saúde. Trabalhando em parceria 

com a filha, que é fisioterapeuta e doutoranda em Engenharia 

Mecânica, já registrou algumas patentes. “Na área da mecânica 

tem muita coisa barata e simples que pode ser criada”, ressalta 

Eugênio. Ele destaca, dentre as criações que podem melhorar a 

qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral, uma máqui-

na que, acoplada à órtese, simula a marcha humana, ensinado a 

pessoa a andar. Outro produto com patente registrada pela Volpi é 

uma bota pressurizada para ser usada por pessoas diabéticas, que 

promove o retorno venoso e auxilia as veias das pernas a bombear 

um volume suficiente de sangue de volta ao coração.

Eugênio Volpini nasceu e cresceu em Belo Horizonte. Neto de 

italianos, herdou o nome do avô paterno, condutor e proprietário 

do primeiro coche de aluguel da recém-fundada Capital. A arte 

de criar soluções, principalmente para grandes empresas, seus 

maiores clientes, é a especialidade de sua empresa. Tudo encara-

do com profissionalismo e a descontração de quem tem na criati-

vidade uma parceira.

Eugênio Volpini encontrou na Volpi espaço para criar soluções

Trabalho sério com alegria
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O Crea Cultural 

dispõe de espaços 

para a realização de 

eventos culturais, 

empresariais, 

recepções e 

aniversários.

O Salão Nobre possui capacidade para 

310 pessoas, entrada independente, ar 

condicionado e está adaptado de acordo 

com as normas de acessibilidade.

 O Auditório, para 

220 pessoas, possui 

as  facilidades 

necessárias para a 

realização de palestras 

e conferências.

A Galeria é um espaço 

de aproximadamente 

200m
2  dotado de 

iluminação própria para 

exposições.

Funcionários e profi ssionais 

registrados no Crea-Minas 

têm descontos especiais 

para locação.

Venha 

conhecer 

nossos 

espaços 

e realizar 

seu 

evento 

conosco.

Av. Álvares Cabral, 1
600

Santo Agostinho

con
tat

o@creacultural.com.br

www.cre
acu

ltur
al.c

om.br
31 3275.4084
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O que poderia ser um sonho para mui-

tas cidades de Minas e do Brasil, em Uber-

lândia é uma realidade que beneficia todos 

os seus habitantes. O município do Triân-

gulo Mineiro, que possui a maior população 

do interior de Minas, tem hoje estrutura ca-

paz de levar água encanada para 100% da 

população. Além disso, esgoto a céu aberto 

é uma cena que não se vê mais, pois todo o 

resíduo do município passa por tratamento 

antes de ser liberado nas águas dos rios. 

Por esses e outros pontos, o saneamento 

básico de Uberlândia foi eleito o melhor do 

estado de Minas Gerais em 2014.

Localizado a 556 quilômetros da capi-

tal, o município de Uberlândia ocupa uma 

área de 4.116 quilômetros quadrados e é 

o mais populoso do interior de Minas, com 

quase 700 mil habitantes, segundo esti-

mativa do IBGE para 2014. Possui o maior 

PIB da região. No ranking do Instituto Trata 

Brasil divulgado em agosto deste ano, foi 

eleita a melhor cidade de Minas em sane-

amento básico e a sexta melhor entre as 

100 maiores do Brasil.

O estudo do Trata Brasil, realizado com 

dados do Sistema Nacional de Informa-

ções sobre Saneamento (SNIS) de 2012, 

apontou que todos os habitantes da cidade 

recebem água tratada e 97% contam com 

o serviço de coleta de esgoto. Na avalia-

ção, Uberlândia recebeu nota total de 8,29 

pontos em uma escala de 1 a 10.

O secretário de planejamento de 

Uberlândia e conselheiro do Crea-Minas, 

engenheiro mecânico José Caldeirani, ga-

rante que 100% do esgoto produzido na 

cidade é tratado antes de ser despejado 

nas águas dos rios. Segundo ele, Uber-

lândia tem todo o mérito, pois o município 

é o responsável pelos serviços, executa-

dos por seu Departamento Municipal de 

Água e Esgoto (Dmae). “É uma cidade que 

sempre investiu em saneamento básico, 

tanto que permaneceu durante anos em 

primeiro lugar no ranking como a cidade 

de melhor saneamento básico do país”, 

afirma Caldeirani.

De acordo com o diretor-geral do 

Dmae, engenheiro civil Orlando Resende, 

o importante é que Uberlândia está cum-

prindo a universalização do saneamento 

básico. Segundo Orlando, uma terceira 

unidade de captação será implantada na 

Represa Capim Branco para abastecer 

cerca de 1,5 milhão de habitantes na pri-

meira etapa, o que prepara a cidade para 

o crescimento dos próximos 50, 60 anos. 

“A previsão é de que as obras tenham iní-

cio no primeiro semestre de 2015 e sejam 

concluídas em 2017. Ao todo, serão inves-

tidos R$ 300 milhões no projeto”, informa.

O diretor do Dmae destaca as ações 

para reduzir perdas, eliminar ligações 

clandestinas e melhorar a qualidade do 

encanamento para evitar vazamentos. 

“Continuamos investindo nas áreas regu-

lamentadas para que a qualidade do sane-

amento seja contínuo”, completa.

Além de buscar garantir água tratada 

de qualidade e esgoto encanado para toda 

a população, o Dmae se preocupa também 

com o meio ambiente e investe em pro-

jetos para a preservação das águas e em 

educação ambiental. E quem ganha com 

isso é a população. “Hoje não vemos es-

goto a céu aberto na cidade. Mesmo nos 

pequenos bairros, principalmente nos mais 

novos, o saneamento básico já é bem es-

truturado”, conta Luciano Pereira, morador 

da região Norte da cidade.

Com mais esse destaque que a coloca 

como cidade-modelo em saneamento bá-

sico, Uberlândia - que foi a primeira cidade 

do Brasil a ter 100% de transporte público 

acessível e que em 2010 foi considerada 

pela ONU uma das 100 cidades do mundo 

modelo em acessibilidade - agora nova-

mente é exemplo de desenvolvimento ur-

bano sustentável. Para o orgulho dos seus 

moradores, a cada dia mais cidadãos.

Modelo em saneamento básico

Estação de Tratamento de Água (ETA) Sucupira está em operação há 41 anos 

Ol
ivo

 M
ec

ab
ô



Só no site

34
REVISTA VÉRTICE

CREA-MINAS

A TV Crea-Minas preparou um programa especial 
sobre o Sistema Confea/Crea. Você vai conhecer um pouco mais sobre 
a missão do Crea-Minas e do Confea, dos serviços prestados e sobre a 
importância das mais de 80 unidades de atendimento espalhadas por 
Minas Gerais.  
http://www.tvcreaminas.com.br

Especial Sistema Confea/Crea

Confira matéria Especial sobre reparação veicular.
No Minuto Crea: Eleições no Sistema Confea/Crea ocorrem dia 19 de 
novembro.
Para Todos: O programa musical da Rádio Crea-Minas traz, a cada semana, 
um pouco sobre a vida e as músicas de compositores brasileiros.
http://www.radiocreaminas.com.br

 Música e informação 24 horas
Rádio
Crea-Minas

Visando ampliar o diálogo com as outras mídias do Crea-Minas, neste 
espaço o leitor vai encontrar indicativos das principais matérias publicadas 
na Vértice On-line, bem como na TV e Rádio Crea-Minas. Ao interagir com 
as mídias eletrônicas do Conselho, esta nova editoria buscará suprir o leitor 
com matérias focadas no factual. Acessando os endereços ao final de cada 
chamada, o leitor encontrará a matéria completa no portal do Conselho. 

Vértice On-line

O Crea-Minas, em parceria com 
o Confea, promoveu nos dias 15 
e 16 de setembro o Workshop 
da Coordenadoria de Câmaras 
Especializadas de Engenharia. Com 
o objetivo de promover a troca de 
conhecimento, o evento reuniu, na 
sede do Conselho, especialistas de 
diversos órgãos, além de estudantes 
da área. Na programação, questões 
relacionadas à mão de obra, 
telecomunicações, inovações no 
setor elétrico, administração e 
licitação. Leia mais em:
http://tinyurl.com/23SoSite01

O Crea-Minas sediou, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014, a Conferência 
Nacional de Direito, Construção e Infraestrutura que foi realizada pelo 
Conselho, juntamente com sua Câmara de Mediação e Arbitragem e o 
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias (Ibape). A insegurança jurídica 
no mercado imobiliário e da construção foi o tema abordado pelo ex-
presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Velloso. Leia mais em:
http://tinyurl.com/23SoSite03

Inovações na Engenharia 
Elétrica Nacional

O diretor de Relações Institucionais 
do Crea-Minas, engenheiro mecânico 
Josias Gomes Ribeiro Filho, foi um dos 
palestrantes na cerimônia de abertura dos 
três eventos da Associação Brasileira de 
Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM) 
realizados em Belo Horizonte.
 Josias falou sobre a evolução do 
setor siderúrgico nacional e traçou um 
panorama da situação da Engenharia em 
Minas Gerais. Leia mais em:
http://tinyurl.com/23SoSite02

Crea-Minas em eventos da ABM

Direito, construção e infraestrutura
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 Música e informação 24 horas

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
setembro/14 1.265,95 1.371,51 1.088,41 1.197,89 1.448,14 1.592,96

agosto/14 1.264,34 1.369,82 1.087,17 1.196,48 1.446,60  1.591,45
julho/14 1.263,35 1.368,37 1.086,49 1.195,04 1.445,92 1.589,74
junho/14 1.262,26 1.367,24 1.085,58 1.194,11 1.444,46 1.588,20
maio/14 1.259,86 1.365,14 1.083,63 1.192,48 1.441,54 1.585,68
abril/14 1.258,64 1.363,99 1.081,99 1.190,84 1.439,72 1.583,72

março/14 1.256,37 1.361,28 1.079,97 1.188,14 1.436,82 1.579,77
fevereiro/14 1.253,84 1.358,87 1.077,35 1.185,08 1.433,33 1.575,74
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

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses RP1Q G1
 setembro/14 1.148,07 599,62

agosto14 1.146,63 599,33

julho/14 1.145,35 598,99

 junho/14 1.143,99 598,80

maio/14 1.141,20 597,12

abril/14 1.138,51 596,95

março/14 1.135,59 596,10

fevereiro/14 1.135,28 594,43

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

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de agosto/13 a julho/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

setembro/14 1.136,97 1.369,06 1.664,14 1.043,78 1.284,28 991,64 1.110,15 1.344,03 749,10 1.075,95 1.395,82

agosto/14 1.133,57 1.367,70 1.662,16 1.040,37 1.282,77 988,38 1.108,82 1.342,14 746,21 1.074,64 1.394,51

julho/14 1.132,61 1.366,44 1.660,49 1.039,37 1.281,58 987,49 1.107,94 1.340,13 745,12 1.073,65 1.392,01
junho/14 1.131,61 1.365,16 1.659,35 1.037,66 1.280,20 986,13 1.106,68 1.338,56 743,79 1.072,46 1.390,68

maio/14 1.030,73 1.364,48 1.659,42 1.035,72 1.278,89 984,37 1.105,31 1.337,93 741,56 1.071,21 1.386,71
abril/14 1.128,41 1.361,23 1.656,49 1.033,84 1.276,67 982,61 1.047,13 1.335,39 741,39 1.014,99 1.385,03

março/14 1.125,41 1.357,16 1.650,87 1.030,51 1.273,06 979,61 1.103,11 1.330,47 738,85 1.069,12 1.381,63
fevereiro/14 1.123,79 1.355,69 1.648,98 1.028,85 1.270,69 977,59 1.098,05 1.327,51 738,06 1.063,84 1.378,74
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
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Referência: OLIVEIRA, Geraldo Dirceu. 
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.

(As Invasões Bárbaras, Denys Arcand, 2003)

Idade das trevas 
A data consensual para o início da Idade Média é o ano 476 d.C, quando foi deposto o último imperador romano do Ocidente, Rômulo 
Augusto. Não há um consenso sobre o fim do período: conquista de Constantinopla pelos Turcos (1453), descoberta das Américas 
(1492) e a Reforma Protestante (1517) são alguns dos marcos utilizados.

Crescimento  demográfico
Inovações técnicas e agrícolas permitem maior 
produtividade de solos e colheitas durante a 
Baixa Idade Média (período que se inicia por 
volta do ano 1000 d.C.). Dentre os avanços, 
destacam-se o moinho, a charrua, técnicas de 
adubamento e rodízio de culturas. No período, 
houve um notável crescimento demográfico, 
com fixação e especialização das populações. 
Os excedentes eram comercializados e as 
rotas comerciais iriam levar a um novo período 
histórico…

Razão e fé
A vida cultural foi dominada pela escolástica, uma filosofia que procurou unir a fé à razão, 
e pela fundação das primeiras universidades. A obra de Tomás de Aquino, a pintura 
de Giotto, a poesia de Dante e Chaucer, as viagens de Marco Polo e a edificação das 
imponentes catedrais góticas estão entre as mais destacadas façanhas desse período.

Diz a lenda que Galileu Galilei murmurou essa frase depois de ter sido obrigado a renegar, em 1633, diante da Inquisição, 
sua crença de que a Terra se move em torno do Sol. Verdade ou ficção, o gesto simboliza a resistência da ciência contra as 
convenções de autoridade.

Igrejas e castelos
Na Idade Média, a engenharia 
ocidental se apresenta com as 
construções de “magníficas catedrais 
e imponentes e robustos castelos dos 
senhores feudais”. O surto construtivo 
de catedrais e fortificações militares 
foi também motor de inovações 
técnicas na área da construção, 
permitindo a edificação generalizada 
em pedra de edifícios civis.

...o tempo é muito lento para os que esperam, 
muito rápido para os que têm medo, muito longo 
para os que lamentam, muito curto para os 
que festejam. Mas, para os que amam, é uma 
eternidade.

Numeração
Uma das maiores influências das 
culturas grega e islâmica durante a Idade 
Média manifesta-se na substituição da 
numeração romana pelo sistema de 
numeração decimal e na introdução da 
álgebra.

Com os meus botões
O uso crescente de ovelhas com lã de 
fibras longas permitiu a obtenção de fio 
com maior resistência. As rocas de fiar 
tradicionais foram progressivamente 
substituídas por rodas de fiar, triplicando a 
sua capacidade produtiva. Um dos avanços 
técnicos com maior impacto na vida 
quotidiana foi a introdução de botões para 
fechar as peças de roupa, permitindo a 
criação de peças com corte adequado sem 
a necessidade de atá-las

+ tecnologia
:: Os moinhos de vento foram melhorados com a implementação de torres giratórias em função da direção do vento.
:: O alto-forno aparece na Suécia por volta da década de 1350, melhorando a qualidade do ferro e aumentando a capacidade de produção.
:: A primeira lei de patentes, criada em Veneza no ano de 1447, passou a proteger os direitos dos inventores.
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Transgênicos: Bases 
Científicas de sua 
Segurança
Franco Maria Lajolo e 
Marília Regini Nutti
Edusp - 2011

Os alimentos geneticamente mo-
dificados (AGM), também chama-
dos transgênicos, já fazem parte 
do nosso dia a dia. Com base 
em diversas pesquisas, este livro 
apresenta um panorama da pro-
dução dos organismos genetica-
mente modificados, esclarecen-
do o leitor sobre a importância 
da engenharia genética no au-
mento da produtividade agrícola 
e na segurança alimentar, o que 
contribui para o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável.

Microbiologia da 
Segurança dos 
Alimentos 
Stephen J. Forsythe
Artmed - 2013

Esta segunda edição impressa do 
e-book traz importantes informa-
ções sobre questões emergentes 
na área. A produção de alimentos 
é uma área cada vez mais com-
plexa e global, e a conscientiza-
ção pública sobre possíveis do-
enças transmitidas por alimentos 
aumenta a cada dia. Assim, é 
fundamental que as empresas 
produtoras de alimentos mante-
nham padrões rígidos de higiene, 
garantindo a segurança de seus 
produtos.

Química de Alimentos 
de Fennema 
Srinivasan Damodaran, Kirk L. 
Parkin e Owen R. Fennema
Artmed - 2010

A quarta edição impressa da 
mais respeitada e reconhecida 
referência na área de química de 
alimentos mantém o alto padrão 
de qualidade das edições ante-
riores, bem como a organização, 
o detalhamento e o estilo aces-
sível que as caracterizam. Agora 
também em versão eletrônica 
(e-Book) todos os capítulos fo-
ram atualizados, contemplando 
os avanços científicos recentes. 
Seu foco foi expandido a fim de 
fornecer aos leitores as informa-
ções mais atuais e completas na 
área.

Ribeirinha CD
Laércio Mialaret
Funcultural/Governo de Santa 
Catarina/Samburá Sonoro 
2014

O choro buscou o dia e o dia 
quis seu tesouro... Laércio 
Mialaret pinta e borda no CD 
Ribeirinha junto com seus 
parceiros e convidados para 
essa festa alegre e brejeira. 
Que sensibilidade harmônica. 
Ribeirinha surpreende pela forma 
delicada de chorar. Em tempo: 
Laércio Mialaret é engenheiro 
formado pela UFMG. Como disse 
Chico Buarque em seu Para 
Todos: Evoé jovem artista! 

O Leopardo Blue Ray 
(Drama) Italia /
França - 1963
Diretor: Luchino Visconti

O filme reúne atores como Burt 
Lancaster, Claudia Cardinali, Bru-
no Valli e Alain Delon. A história 
se passa no ano de1860, na Sicí-
lia. Durante o período do “Risor-
gimento”, o conturbado processo 
de unificação italiana, o príncipe 
Don Fabrizio Salina (Burt Lancas-
ter) testemunha a decadência da 
nobreza e a ascensão da bur-
guesia. Num cenário caótico de 
fortes contradições políticas, ele 
luta para manter seus valores.
Vale conferir! 

A Educação em 
Engenharia: 
Fundamentos 
Teóricos e 
Possibilidades 
Didático-Pedagógicas
Luciano Andreatta Costa e 
Julio Alberto Nietzke
UFRS Editora - 2012

Este livro faz uma revisão de 
alguns princípios filosóficos e 
epistemológicos da Engenharia, 
e ao mesmo tempo, apresenta 
possibilidades didático-pedagó-
gicas para diferentes disciplinas 
trabalhadas nos cursos de Enge-
nharia, como Matemática, Quí-
mica, Resistência dos Materiais, 
Mecânica, Estruturas, Patologia 
em Edificações, entre outras.

Discos do Brasil: 
uma discografia
brasileira
www.discosdobrasil.
com.br
Maria Luiza Kfouri

No site www.discosdobrasil.com.
br você encontra a discogra-
fia completa de muitos artistas 
brasileiros. Essa discografia é 
baseada na discoteca particular 
da jornalista e musicóloga Maria 
Luiza Kfouri, que começou a for-
má-la em 1965, aos 11 anos de 
idade, fascinada pela movimen-
tação musical que acompanhava 
pela televisão e pelos espetácu-
los que assistia em São Paulo. 
O site possibilita o acesso às 
informações pelo título do disco, 
ou pelo nome do intérprete, da 
música, do compositor, do arran-
jador, do músico e... Você pode, 
ainda, ouvir as músicas por 30’’. 

Cachaça: 
um amor brasileiro
Alessandra Garcia Trindade
Editora Melhoramentos - 2006

Água-benta, água-de-cana, cani-
nha, danada, lágrima-de-virgem, 
água que passarinho não bebe, 
aguardente, chorinho, malvada. 
Este livro trata, de forma simples 
e abrangente, de uma das bebi-
das mais famosas do país. A au-
tora dividiu o livro em três partes 
- história, fabricação e receitas. 
Beba com moderação!

CD
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Leia nosso jornal

Se não existissem
os engenheiros e 
as engenheiras,
este anúncio
não seria possível.
Você já parou para pensar que se não existisse o engenheiro e a engenheira para  
projetar e executar as soluções do seu dia a dia sua vida seria muito diferente?
O engenheiro e a engenheira estão presentes em todas as áreas do conhecimento humano,
inclusive para que esta revista seja realizada e entregue em suas mãos. 

Engenheiros, os profissionais que tornam sua vida mais confortável e segura. 
Se você é engenheiro ou engenheira tenha orgulho da sua profissão.
Se você não é, valorize esses profissionais!

Assessoria jurídica em ações trabalhistas, previdenciárias e FGTS.
Planos de saúde e convênios odontológicos.
Banco de talentos com divulgação de vagas de emprego, estágios e trainee.
Cursos de atualização, de informática, de idiomas, entre outros.
Descontos em cursos de pós-graduação.
Convênios que oferecem benefícios e descontos em vários serviços.

#associe-se-já!


