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Iniciamos um novo mandato à frente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Minas Gerais (Crea-Minas), que representa a continuidade do trabalho desenvolvido na
última gestão, e reflete, acima de tudo, a nossa busca constante pelo resgate da autoridade técnica, que sempre foi o nosso objetivo maior.
O avanço na valorização das profissões tecnológicas pode ser constatado através da
implementação de vários projetos ao longo da gestão 2012/2014, sobretudo a interlocução com a sociedade, por exemplo, a criação das Câmaras Temáticas, a Câmara de Mediação e Arbitragem, o Colégio de Instituições de Ensino, entre outros. Atingimos 73,83%
no resultado geral da administração. Um número a ser comemorado. O desempenho pôde ser mensurado a partir de 33 indicadores
referentes a cada um dos cinco temas estratégicos: especialização da fiscalização, inserção social, formação e requalificação profissional, desenvolvimento contínuo de tecnologias para a simplificação de procedimentos e desenvolvimento e gestão de pessoas.
Sem nos afastarmos das conquistas obtidas no relacionamento externo, que foi o eixo central da nossa gestão anterior, a
intenção da nossa atual administração é centrar esforços nos aspectos internos, principalmente no que diz respeito à melhoria da
fiscalização e do atendimento, além de solucionar os problemas de atribuições profissionais.
Durante a campanha, percorremos cada canto do estado de Minas Gerais, ouvindo e discutindo novas propostas com os profissionais. E a partir dessa análise, a nossa gestão será ancorada em quatro pilares: fiscalização e atendimento; representatividade e
inserção; ambiente profissional; e cidadania e defesa da vida.
Vamos integrar as atividades de fiscalização e atendimento para prestação de um serviço único com a implantação de ferramentas modernas e tecnologicamente adequadas aos processos. Iniciaremos, pela primeira vez no Brasil, a especialização da
fiscalização no setor de agronomia.
É essencial ampliar a participação nos debates de interesse público para o desenvolvimento econômico sustentável. Queremos
ainda iniciar uma discussão a respeito da mudança sistêmica nos Creas e no Confea com a proposição de uma migração do atual
sistema para uma Ordem, que são estruturas mais representativas e com mais atribuições na defesa do profissional.
Vamos criar o Colégio das Empresas, complementando os demais colégios, que são os de Inspetores, de Entidades e de Instituições de Ensino. É importante destacar as atividades dos sindicatos de profissionais e patronais das categorias técnicas e consolidar
o desenvolvimento das entidades de classe.
Para reforçar a engenharia na defesa da vida, vamos interagir ainda mais com a sociedade civil organizada, disponibilizando
o conhecimento da engenharia a serviço das políticas públicas, setoriais e locais. Estamos dispostos a discutir as ações que são
inerentes ao desenvolvimento humano e social.
Diante do cenário de incertezas que se desenha no país, temos que nos manter firmes e conscientes de que a engenharia está
na base do desenvolvimento, do avanço das tecnologias e da ciência. A valorização da engenharia e a participação de todos os
profissionais registrados são a grande força que o Brasil precisa para crescer.

Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
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(...) Temos um informativo Vértice Jan/
Fev/2015 com um material informativo e certa e seguramente com excelente produção e
apresentação;
Se de um lado temos um veículo de circulação de representatividade, por outro, como
um membro da Instituição, bem como na qualidade de colaborador, sério, sem nenhuma
conotação política, tampouco com intuito de
criar animosidades e mesmo indisposição com
quem quer que seja, mas, é fundamental e importante manifestar. (...)
Temos hoje um problema de ordem pública, conscientização Nacional e Mundial, que é
o uso consciente, inteligente e econômico da
água, que sequer foi comentado. (...)
José Marques Souza Santos
Nota da Redação:
Esclarecemos que a última edição desta
publicação se dedicou à abordagem exclusiva
dos Encontros Regionais e discutiu os cinco ei-

Envie sua opinião e sugestões para o e-mail:
revistavertice@crea-mg.org.br

xos que nortearam os eventos.
Em relação à crise hídrica atual e outras
relativas à gestão das águas, ressaltamos
que desde a edição nº 1 desta publicação vimos abordando o assunto através da matéria
de capa Saneamento Básico. Na edição nº 2
voltamos ao assunto com matéria na página
20, Mais energia hidráulica. O mesmo aconteceu na edição nº 5, quando abordamos o
planejamento integrado das cidades da região
do Lago de Furnas na matéria de capa. Já na
edição nº 9, na página 20, voltamos ao assunto das águas com a matéria SOS mananciais.
Na edição nº 14 abordamos A outorga como
instrumento de gestão dos recursos hídricos.
Voltamos ao assunto na edição nº 15 com a
matéria Avanço consciente no monitoramento
da qualidade da água para consumo humano e,
na de nº 16 com a matéria de capa Aquíferos
brasileiros, sobre águas subterrâneas. Retoma-

mos o assunto na edição nº 22, na pág 20, em
Gestão das águas sobre desabastecimento, e
voltamos ao assunto nesta edição com a matéria Escassez de planejamento, na pág 18.

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

Quem gosta de teatro e se desdobra para conseguir ingresso para assistir
àquela peça do seu dramaturgo preferido
estrelada por aquele ator ou aquela atriz
que atua com perfeição sabe o quanto é
prazeroso frequentar estes espaços mágicos onde a representação da vida se transforma em arte. Sentado confortavelmente
em sua poltrona, essa pessoa tem o prazer de sentir que a temperatura ambiente
está perfeita para quem veio de um calor
insuportável lá fora. Quando soa a última
chamada para o início do espetáculo e a
cortina do palco se abre deixando ver o
jogo de luz que delineia o cenário da peça
ao mesmo tempo em que a voz do ator
principal soa perfeita aos seus ouvidos, em
nenhum momento essa pessoa imagina
que por trás de cada um daqueles movimentos existe uma ação da engenharia. Da
construção ou reforma do prédio do teatro, passando pelo conforto das poltronas
e do ar condicionado, pela higienização e
segurança, até a garantia do bom funcionamento dos mecanismos das cortinas, da
sonorização e da iluminação, tudo envolve
atribuições de diversos profissionais da
área tecnológica.
Se o engenheiro civil é o responsável
pelo projeto de construção ou de reforma
do teatro, o engenheiro mecânico é responsável pela estrutura metálica, as plataformas, o perfeito funcionamento de elevadores, do palco móvel, da acústica e do ar
condicionado. Já o engenheiro eletricista
responde pela iluminação e o engenheiro
agrônomo pela desinfestação, assim como
vários outros profissionais da área tecnológica estão envolvidos na produção de um
espetáculo.
REVISTA VÉRTICE
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Quando realiza ações de fiscalização
periódicas em teatros com o intuito de
verificar se existem os responsáveis técnicos pelas ações de engenharia no setor,
o Crea-Minas busca coibir a atuação de
pessoas sem habilitação legal. Nessas fiscalizações, o Conselho orienta autoridades,
profissionais, empresas e o público em geral sobre a necessidade do cumprimento
da legislação que regulamenta o exercício
profissional. Segundo o Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais
(Sinparc), Belo Horizonte possui atualmente 29 teatros funcionando adequadamente
e mais 19 espaços adaptados para a Campanha de Popularização do Teatro, que geralmente se inicia em janeiro e se estende
até março, atraindo um grande público.
De acordo com o Sinparc, a campanha de
2014 levou cerca de 375 mil pessoas aos
teatros de Belo Horizonte, sendo que, no
restante do ano, a média anual é de 80 mil
pessoas.
Através das ações de fiscalização nos
teatros, o Crea-Minas busca garantir para
a sociedade mais segurança e qualidade
nos serviços prestados. Um desses
serviços diz respeito à higienização dos
espaços frequentados pelo grande público.
Poucas pessoas sabem, mas o responsável
técnico pela desinfestação dos teatros é o
engenheiro agrônomo que trabalha para
que o público assista aos espetáculos
em um ambiente saudável e limpo. Para
a engenheira agrônoma Gizele Prado
Brigante, a questão da desinfestação de
pisos, paredes, telhado, cadeiras e tablados
dos teatros através da dedetização contra
cupins, traças, percevejos e baratas é bem
mais ampla do que se possa imaginar.

“Destaca-se a questão sanitária e de
higiene no ambiente, além da segurança
dos participantes referente ao ataque por
insetos, pragas e resistência do material
de madeira ou similar”, destaca Gizele.
A engenheira agrônoma ressalta ainda
que outra atuação do responsável técnico
nessa área refere-se à manutenção de
árvores e plantas harmonizadas em jardins
internos e externos dos espaços teatrais.
“Podas de equilíbrio são necessárias, bem
como controle fitossanitário para evitar a
migração de pragas para o ambiente
interno, assim como prevenir quedas
de árvores e de galhos no telhado
ou na rede elétrica, provocando
desmoronamentos, curto circuito
ou pane devido à queda de energia
elétrica”, explicou.
Já toda a estrutura do teatro,
que envolve mecanismos de cortina,
palco móvel e acústica, está relacionada com a engenharia mecânica.
“Tanto a instalação, manutenção e
desmontagem do palco exigem um
engenheiro mecânico responsável.
Para o exercício dessas atribuições
é necessário que, no caso, o engenheiro mecânico seja o responsável
técnico. A resolução que determina
as várias atribuições do engenheiro
nessa área é a 218. Caso não haja
responsável técnico, a fiscalização do
Crea vai notificar o empreendimento
quanto à falta de um profissional
responsável”, enfatizou o engenheiro
mecânico Ronaldo Bandeira.
O diretor de fiscalização Marcos
Venícius Gervásio ressalta que uma
das prioridades da atual gestão do

Bruno Lavorato/Árvore de Comunicação

A engenharia do espetáculo

Fiscalização
Crea-Minas é fortalecer a sua atividade
fim, que é a fiscalização. “Em se tratando
da fiscalização de teatros, o Conselho
tem a grande preocupação de garantir
a segurança, o conforto e a salubridade
para que o público possa ter um bom
espetáculo. A engenharia está presente
no teatro desde a escolha do terreno
onde será construído, passando pela sua
construção, manutenção e funcionamento.
Está presente também na concepção
do espetáculo, que exige boa acústica,
iluminação adequada, conforto térmico,
acessibilidade, movimentação dos atores
através de plataforma móvel, enfim, tudo
aquilo que a engenharia pode contribuir

para o brilhantismo de um espetáculo
teatral”, ressalta.
Cine Brasil Vallourec
Um dos teatros fiscalizados pelo Crea-Minas foi o Cine Teatro Brasil Vallourec,
que foi projetado em 1930, inaugurado em
1932 e totalmente restaurado entre 2007
e 2013, pela Fundação Sidertube e sua
patrocinadora, a Vallourec. O prédio atualmente possui dois teatros, um com mil
lugares e outro com 200, dois andares de
espaços museográficos, espaço multiuso
para até 650 pessoas, além de um restaurante, loja e áreas de convivência. O espaço traz em sua trajetória de construção
e restauração a história viva da engenharia. “O prédio estava extremamente
abandonado e a engenharia brota
desde o começo da restauração até
o fim”, conta o engenheiro eletricista
e gerente de planejamento e gestão
da Fundação Sidertube, responsável
técnico pelo espaço do Cine Teatro
Brasil Vallourec, Luis Antônio Barbalho e Silva.
Ele relembra que quando a equipe de restauração foi à prefeitura
para obter a planta baixa do prédio,
constatou que não havia nenhum
registro da construção e constava
que o lote estava vazio. “Tivemos
que usar tudo da engenharia, desde
o começo: fazer inspeção em todos
os pilares, verificar qual o tipo de
fundação, contratar um engenheiro
de solos e só então começamos a
reconstruir o prédio”, lembra.
Projetado pelo engenheiro Emílo
Baumgart, considerado o pai do concreto armado, o Cine Teatro Brasil foi
construído com os recursos de engenharia disponíveis na época. “Toda a
concepção do prédio foi feita no braço. Não tinha computador para aju-

dar e Emilio Baugart fez na unha o cálculo
do que se chama tesouras e que seguram
o teto. Elas são todas contraventadas e foi
uma solução de engenharia revolucionária
para a época e que a gente manteve aqui.
Elas foram restauradas da mesma forma
que foram projetadas e continuam funcionando”, ressalta Luis Antônio.
Segundo ele, outra questão que exigiu
muito empenho da equipe multidisciplinar
responsável pela restauração do teatro foi
a acústica. “Estávamos restaurando um
espaço denominado cine teatro, sendo que
o cinema é antagônico ao teatro em se tratando da acústica. O cinema requer absorção do som e o teatro repartimento, então
contratamos um engenheiro mecânico,
professor da UFMG que trabalhou neste
estudo, e resolvemos a questão”, conta.
Outro grande desafio da equipe de
restauração foi reconstituir parte da estrutura que se desgastou ou se perdeu com o
tempo, como os quatro vitrais originais da
fachada, projetados nos Estados Unidos.
Os ladrilhos hidráulicos, com formas geométricas, tiveram que ser reproduzidos por
uma empresa especializada, de Barbacena (MG). Quatrocentas poltronas originais
foram restauradas por uma empresa do
Paraná – a mesma que as construiu, em
1932 – e agora encontram-se no Teatro de
Câmara, com capacidade para 200 pessoas, e outras 200 nas últimas filas do balcão
do Grande Teatro. Luis Augusto destaca a
participação do Crea-Minas em todo o processso. “Desde o início da reforma todas
as nossas obras tiveram fiscalização do
Crea-Minas e do Ministério Público. Hoje
nada aqui é feito sem o responsável técnico e o Crea sempre foi muito parceiro da
gente neste sentido, inclusive oferecendo
pessoas que pudessem nos orientar sobre
a maneira de trabalhar com segurança e
de forma legal”, finaliza Luis Antônio.
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Especial

Construindo a cidadania
Reeleito, presidente Jobson Andrade propõe avançar em áreas estratégicas como
atendimento e fiscalização, sem abrir mão da interlocução com a sociedade.
A função primordial dos Conselhos
Regionais de Engenharia e Agronomia
em todo o país é fiscalizar a regularidade do exercício das atividades ligadas à área tecnológica, impedindo a
atuação de leigos e garantindo, assim,
a segurança da sociedade. Nos últimos
anos, porém, além dos bons resultados
apresentados nessa área específica, o
Crea-Minas tem se mostrado cada vez
mais presente na vida das pessoas. São
diversas iniciativas que, além da segurança, proporcionam qualidade de vida,

inclusão social e que garantem direitos
fundamentais do cidadão. Exemplos disso são as ações relacionadas à construção ou adequação do saneamento e da
infraestrutura em diversos municípios do
estado, à preservação do meio ambiente
e à adaptação de prédios e vias públicas
de modo a permitir o livre acesso de todas as pessoas.
Desde que assumiu a presidência
do Crea-Minas em seu primeiro mandato, em 2012, o engenheiro civil Jobson
Andrade tinha como uma de suas metas

aproximar a função fiscalizadora do Conselho dos anseios sociais. Isso significa
aproximar-se não só dos profissionais,
mas dos cidadãos em geral em todo o
estado. Assim, era fundamental ampliar
a presença do Conselho no interior para
apoiar a atuação dos profissionais da
área tecnológica e possibilitar a formalização de parcerias com diversas entidades visando à proposição de políticas públicas que beneficiassem as populações
de diversas cidades mineiras.
Um bom exemplo do envolvimento
REVISTA VÉRTICE
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Especial
desses profissionais na busca de soluções para os principais problemas de
cada região do estado foi sua ativa participação nos Encontros Regionais “Políticas Públicas e Corresponsabilidade
Social”, realizados nas 12 Regionais do
Crea-Minas nos anos de 2012 e 2013.
Com a proposta de debater o desenvolvimento tecnológico e o crescimento
econômico com sustentabilidade, o Crea-Minas conseguiu reunir o maior número
de engenheiros, agrônomos, geólogos,
geógrafos, meteorologistas e técnicos de
nível médio, que participaram de discussões envolvendo cinco eixos fundamentais para o desenvolvimento - rodovias,
alimentos, meio ambiente, impacto das
chuvas e urbanicidade. Em muitas cidades os Cadernos de Propostas produzidos
a partir dos Encontros se tornaram verdadeiros manuais, orientando o enfrentamento e a solução de diversos problemas
em várias regiões e balizando muitas
ações do próprio Conselho. “Os Encontros Regionais foram uma oportunidade
de crescimento profissional visando o
bem comum. Inicialmente, as propostas
foram apresentadas nas 60 cidades-sede
das inspetorias e a maior parte delas era
de cunho local. Posteriormente, o Fórum
Técnico organizou o material surgido
nessas reuniões de forma a alimentar as
oficinas que se seguiram em cada um
dos 12 Encontros Regionais, onde as propostas foram discutidas coletivamente”,
explica o coordenador do Fórum Técnico
dos Encontros Regionais, arquiteto e urbanista José Abílio Belo Pereira.
Nos últimos anos, o Crea-Minas e os
profissionais da área tecnológica têm se
mostrado cada vez mais presentes no dia
a dia das pessoas, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de
vida da sociedade em geral. Esse é o obREVISTA VÉRTICE
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jetivo, por exemplo, da parceria firmada
com a Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte,
no ano passado, visando à criação de
um Laboratório de Mobilidade, que vai
buscar soluções para uma das questões
mais críticas nos grandes centros urbanos – o transporte público. Mas o Conselho está atento também aos problemas
enfrentados pelas cidades do interior do
estado. Por isso, possui representantes
em fóruns municipais, estaduais e federais, onde são discutidas e definidas as
ações de planejamento em áreas fundamentais como habitação e saneamento
básico, entre outras. Essa iniciativa faz
parte do compromisso do presidente
Jobson Andrade de empreender uma
eficiente ação parlamentar, de modo a
atender aos interesses da população em
todo o estado.
Convênios
Uma das maiores carências de muitos municípios do interior é a falta de profissionais qualificados para atuarem em
áreas específicas. Isso ficou claro quando foram instituídas algumas leis, como
a 10.257/2001, que determina a obrigatoriedade dos municípios com população
superior a 20 mil habitantes elaborarem
seus planos diretores, e a 11.445/2007,
que determina que todos os municípios
devem elaborar seus planos de saneamento como condição para ter acesso a
verbas federais. Diante dessa fragilidade
estrutural, o Crea-Minas decidiu criar um
programa de treinamento para gestores e técnicos, de modo a capacitá-los
para a elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB). Com esse
objetivo, o Conselho firmou uma parceria com a Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) e promoveu cursos específicos,
que além dos aspectos técnicos abordou

questões como a legislação referente à
Política Nacional de Saneamento Básico
e a importância da participação da população nas discussões.
Segundo o analista técnico da Funasa, Sérgio Abucater, além da qualidade
de seu corpo técnico, a proposta de trabalho conjunto com o Crea-Minas se deu
em virtude da forte presença do Conselho em todo o estado de Minas Gerais
– fator fundamental para o sucesso do
programa. Hoje o Conselho possui Inspetorias ou Escritórios de Representação
em 80 cidades mineiras, o que facilita
sua atuação, seja apoiando os profissionais da área tecnológica, seja estabelecendo parcerias e participando diretamente da aplicação de políticas públicas
em diversas regiões.
Os bons resultados obtidos pelo trabalho de capacitação de técnicos e gestores municipais para a elaboração do
PMSB acabou ampliando esse projeto.
O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
das Velhas e a Agência Peixe Vivo, que
exerce as funções executivas do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, também assinaram convênios com
o Crea-Minas nesse sentido, viabilizando
a elaboração desses planos em 16 municípios da região. Além do aspecto legal,
isso representa, sobretudo, a melhoria
da qualidade de vida da população, além
da maior proteção desses rios.
Inicialmente idealizada para prestar
assistência a 100 municípios, a iniciativa
acabou beneficiando a mais de 200. E
o projeto foi exemplo ainda para outros
estados, como a Bahia.
De acordo com o presidente Jobson
Andrade, a intenção é dar prosseguimento a essa lógica de colaboração,
firmando convênios com entes públicos
que necessitem da contribuição dos en-
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genheiros através do Crea-Minas. “Acredito que a maior marca da nossa primeira gestão foi a ampliação do diálogo com
a sociedade. Nós saímos do interior do
Conselho e começamos a conversar com
o profissional, com as casas legislativas,
com as prefeituras, com o governo federal, com o governo do estado, com
diversas organizações, com o cidadão
de forma direta”, avalia. Dessa forma,
o Crea-Minas se mostra cada vez mais
presente na vida das pessoas em todo
o estado, acredita o presidente reeleito
(leia a entrevista completa na página 14).
Planejamento
Uma das razões do êxito no cumprimento dos objetivos propostos pela
primeira gestão do presidente Jobson
Andrade no Crea-Minas foi a prática do
sistema de gerenciamento de projetos. Ele
constitui, cada vez mais, um grande diferencial estratégico para as organizações.
De acordo com a superintendente
de gestão e controle do Conselho, engenheira civil Fátima Freiria de Melo, a
adoção da metodologia apropriada à realidade específica do Crea-Minas, aliada
à implantação de software integrado de
gestão estratégica e de projetos, permitiu não só a definição e o planejamento
dos objetivos, mas também o acompanhamento e a execução dos projetos do
Plano de Gestão. “Por meio de indicadores de desempenho e da avaliação sistemática da entrega dos produtos, apresentamos aos nossos públicos, de forma
clara e objetiva, os resultados atingidos.
Isso garante credibilidade, transparência
e efetividade no cumprimento dos compromissos assumidos”, avalia Fátima.
Gestão de Atendimento
Dentre os vários projetos colocados
em prática no Plano de Gestão 20122014 merece destaque o de Gestão do

Atendimento, que envolveu o desenvolvimento e implementação de software
específico para o gerenciamento dos
serviços prestados pelo Crea-Minas.
“Para a viabilização desse projeto foram
necessárias a revisão e a otimização dos
processos internos, além da capacitação
de todo o corpo funcional, incluindo os
gestores”, explica a superintendente.
Segundo ela, os resultados positivos
desse projeto, que começou a ser implantado em dezembro de 2014, já podem ser percebidos: simplificação dos
processos, maior agilidade no atendimento, informações estatísticas e gerenciais para gestão adequada das equipes
e melhor distribuição das tarefas, bem
como informações históricas de todos os
atendimentos.
Esse bom desempenho é fundamental para a atual gestão do Crea-Minas,
já que a questão do atendimento constitui uma das prioridades também do
segundo mandato do presidente Jobson
Andrade. A expectativa é de que ao final
da implantação do projeto, previsto para
o segundo semestre de 2015, os profissionais, as empresas e todos aqueles
que demandam os serviços do Conselho
possam acompanhar todas as etapas de
sua execução via internet.
Câmaras Temáticas
Com relação ao planejamento das
ações do Crea-Minas, outra iniciativa
que merece destaque é o projeto Câmaras Temáticas - esferas técnicas de articulação e planejamento que visam oferecer à sociedade estudos e proposições
sobre grandes temas da engenharia. Em
2012 foi lançada a Câmara de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH), e em 2013 as
Câmaras de Valorização Profissional e
de Malha Rodoviária Federal em Minas

Gerais. O trabalho dessas Câmaras produziu seminários, encontros e workshops
de nível nacional e internacional, além de
documentos importantes que foram disponibilizados para a sociedade, como a
Pesquisa Origem-destino da RMBH, o
Relatório de Mobilidade da RMBH e as
amostragens e questionários para diagnóstico da situação profissional dos engenheiros que atuam no setor público,
entre outros.
Dinâmica
A própria natureza desse tipo de trabalho acaba fazendo com que, em algumas situações, um projeto se desdobre
em outro. É o caso, por exemplo, da criação da Inspetoria de Iturama e da disponibilização da nova sede da Associação
dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos
e Técnicos do Pontal do Triângulo Mineiro (Asseaat), no mesmo município. Essas
ações, que contaram com o apoio do
Crea-Minas, fazem parte do compromisso do presidente Jobson Andrade de fortalecer as entidades de classe e as inspetorias, visando investir na integração e
na valorização dos profissionais em todo
o estado.
Com o objetivo de buscar uma solução para um dos maiores problemas
na região – a carência de mão de obra
qualificada -, o Crea-Minas, em apoio
aos profissionais e às empresas locais,
inaugurou, em dezembro de 2012, seu
Escritório de Representação em Iturama.
Também preocupada com essa questão,
a Asseaat pleiteou junto ao Ministério
Público do Trabalho (MPT) e ao Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) da 3a Região,
recursos para a construção de sua sede.
O MPT e o TRT se dispuseram a fornecer a maior parte dos recursos necessários para o projeto, advindos de Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC), mas
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solicitavam uma contrapartida, que era
a realização de cursos de capacitação
para trabalhadores. Porém a Associação
encontrava dificuldades para o cumprimento dessas condições. Foi então
que os profissionais da região decidiram recorrer ao Crea-Minas. “Quando
procuramos o presidente Jobson no
início da sua primeira gestão e relatamos o projeto elaborado pela Asseaat,
notamos nele a vontade de apoiar os
profissionais desta região, bem como
uma sensibilidade social voltada para
a educação. De imediato fomos atendidos e assim cumprimos os requisitos
propostos pelo MPT e pelo TRT”, relata
o engenheiro eletricista Luciano Lacerda de Oliveira – hoje inspetor-chefe do
Crea-Minas em Iturama.
Pela parceria acertada com o MPT,
TRT, Asseaat e a prefeitura de Iturama,
que doou o terreno para a construção do
prédio, o Crea-Minas também disponibilizou parte dos recursos para a construção do prédio, que além da Asseaat, abriga também a nova sede do Conselho no
município, que passou a contar não mais
com um Escritório de Representação,
como previa o projeto original, mas com
uma Inspetoria, que foi inaugurada no dia
29 de novembro de 2013. Isso ampliou
ainda mais a presença do Conselho na
região, permitindo um apoio importante
aos profissionais e às empresas locais.
E o Crea-Minas proporcionou ainda o
treinamento necessário que foi solicitado
pelo MPT e o TRT para o fechamento do
acordo. Segundo Luciano Lacerda, mais
de 500 trabalhadores foram atendidos
em 2014 com cursos de capacitação,
palestras e seminários realizados em
parceria pela Asseaat, pelo Crea-Minas,
pelo Senai, pela Prefeitura de Iturama e
pelo curso de Engenharia Civil da FaculREVISTA VÉRTICE
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dade Fama de Iturama.
“O Conselho teve um papel decisivo
na construção da sede da Asseaat e na
instalação da nova Inspetoria. Não só os
profissionais da região ganharam com
esse apoio, mas toda população de Iturama”, afirma o inspetor-chefe.
Fiscalização
A busca do diálogo com os diversos segmentos da sociedade e o compromisso com as política públicas em
todo o estado não significam descuidar
da fiscalização, que é a atividade-fim do
Crea. Tanto que o tema foi um dos eixos
principais da primeira gestão e terá um
lugar de destaque também no segundo
mandato do presidente Jobson Andrade,
que tem reiterado a necessidade de inovar e de ampliar as ações de fiscalização.
Os investimentos em tecnologia e a
capacitação dos fiscais possibilitaram
um aumento significativo no número de
ações fiscalizatórias nos últimos anos,
mesmo sem o aumento do efetivo de
profissionais do setor. No entanto, essas
ações possuem um sentido mais orientativo, com exceção dos casos de exercício
ilegal da profissão, em que a autuação é
imediata. Isso pode ser comprovado pelos números. Em 2013 foram realizadas
53.385 ações de fiscalização - um aumento de 54% em relação ao ano anterior. Porém, os autos de infração tiveram
uma redução. Foram 1.411 registros em
2013 - uma queda de 50% em relação
a 2012. Já em 2014 as ações de fiscalização saltaram para 70.070, o que
representa um aumento superior a 30%
em relação a 2013.
Hoje o Conselho conta com 82 fiscais em atividade, sendo 10 em regionais e 72 em inspetorias. De acordo com
o diretor de fiscalização, engenheiro civil
e de segurança do trabalho Marcos Vení-

cius Gervásio, esse número deve aumentar em 2015, com a contratação de fiscais já classificados no último concurso.
Para Marcos Gervásio, o planejamento das ações - que inclui os investimentos em tecnologia e o treinamento
dos fiscais - constitui um fator fundamental para o bom desempenho da fiscalização do Crea-Minas. E ele enxerga
boas perspectivas para 2015. “Neste
ano temos um grande objetivo, que é
a reestruturação de toda a fiscalização,
inovando para torná-la ainda mais eficiente, abrangente, produtiva e com novos métodos. E teremos um olhar muito
especial para as atividades ligadas à
agronomia e ao meio ambiente”, afirma.
O diretor informa ainda que será implantado neste ano o Sistema de Gestão
Técnica (SGT), que permite à gerência
técnica e às Câmaras otimizar a análise
de processos por meio de ferramentas
que possibilitam a distribuição automática para os analistas e relatores,
além do acesso a documentos digitais,
banco de relatos padrão, entre outras
facilidades. Para o Conselho, isso significa a agilização e a racionalização dos
processos de trabalho; para os profissionais implica em serviços mais ágeis
e na possibilidade de acompanhamento
das etapas e decisões em tempo real.
A simplificação de processos, a agilização do atendimento e o aumento da
abrangência da fiscalização, englobando
aspectos importantes como a segurança
e a qualidade do trabalho, constituem
metas importantes da nova gestão do
presidente Jobson Andrade para o período 2015-2017. A expectativa é que
as ações de fiscalização do Crea-Minas
possam, cada vez mais, corresponder
aos anseios dos profissionais da área
tecnológica, do mercado e da sociedade.
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Diretor de Atendimento e Acervo - Engenheiro Agrônomo Gustavo Costa de Almeida
Formado em 2003 pela Universidade Federal de Lavras (Ufla). Mestre em Ciências dos Alimentos com especialização na
área de fisiologia de pós-colheita de frutos e hortaliças na Ufla em 2005. Na Ceasa–MG, atuou como chefe do Departamento
de Operações, do Departamento de Planejamento e do Gabinete da Presidência.Atualmente é diretor de Administração e
Finanças da Ceasa-MG, professor da disciplina de Tecnologia Pós-Colheita na Faculdade Fead
desde agosto de 2007. Em 2014, foi diretor de Recursos Humanos do Crea-Minas.

Jorge Guedes

Diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia - Engenheiro Mecânico Jose Caldeirani Filho
Graduado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), possui mestrado (UFU) e doutorados (Unicamp). Professor da
UFU entre 1986 e 2013, atualmente é Secretário Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura de Uberlândia. Conselheiro da Câmara de Engenharia Mecânica representando a Sociedade Mineira de Engenharia (SME), é ex-inspetor do
Crea-Minas em Uberlândia.

Diretor de Recursos Humanos - Engenheiro Eletricista Renato de Oliveira Medina
Formado pela Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), é aposentado da Cemig, perito
Judicial e Diretor do Clube de Engenharia de Juiz de Fora. É Responsável Técnico da Empresa Lazzarini e Zancanella Projetos
Elétricos/Redes de Distribuição e também da Construtora Erle-G. Conselheiro do Crea-Minas por duas gestões, foi diretor
Financeiro Adjunto do Conselho em 2000.

Diretor de Relações Institucionais - Engenheiro Mecânico Josias Gomes Ribeiro Filho
Especialista em Sistemas, Processos e Projetos Mecânicos. Mestre em Administração da Produção possui Reconhecimento
de Saberes e Competências com retribuição em nível de Doutorado na Carreira Docente Federal. Professor de Engenharia
Mecatrônica, foi diretor do Cefet-MG em seus campi de Divinópolis e Nepomuceno. É diretor do Sindicato dos Engenheiros de
Minas Gerais, da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e membro do Comitê da Bacia
Hidrográfica do São Francisco.
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Alexandre C. Matos

Diretor Administrativo e Financeiro - Engenheiro de Minas Dênnis de Oliveira Ayres
Graduado pela UFMG, possui pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Fez estágio
de aperfeiçoamento técnico na Nippon Steel – Japão, trabalhou por 18 anos na Açominas e cinco
anos na Usiminas. Conselheiro do Crea-Minas de 2001 a 2006 e de 2010 a 2015, foi coordenador da Câmara Especializada de
Geologia e Minas de 2002 a 2004, coordenador Nacional das Câmaras Especializadas de Geologia e Minas (Confea) em 2004
e da Comissão Permanente de Meio Ambiente em 2005. Representa o Crea-Minas no Conselho
Municipal de Meio Ambiente (Comam).

Alexandre C. Matos

Vice-presidente: Engenheiro Civil Gilson de Carvalho Queiroz Filho
Formado pela UFMG em 1980, foi projetista, supervisor de convênios e diretor de saneamento da Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-MG). De 1994 a 1995, foi diretor de obras da Sudecap. Foi diretor administrativo do Sicoob/
Engecred, primeiro coordenador da Mútua-MG e diretor do Imec. Coordenou a Câmara de Civil e exerceu a Presidência do
Crea-Minas por dois mandatos, de 2006/2008 e de 2009/ 2011. Presidente da Funasa de 2011 a
2014, ocupa, atualmente, a Diretoria de Operação Norte da Copasa.

Alexandre C. Matos
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Conheça a Diretoria 2015 do Crea-Minas

Diretor Técnico e de Fiscalização - Engenheiro Civil Marcos Venícius Gervásio
Formado pela UFMG com especializações em Segurança do Trabalho, fundações, estruturas de concreto e avaliações e
perícias de engenharia. Empresário da construção civil, atuou como inspetor por dois mandatos no Crea-Minas em João
Monlevade. Presidente por dois mandatos e hoje tesoureiro da Associação dos Engenheiros de João Monlevade – AEJM,
foi conselheiro do Crea-Minas por duas gestões e assessor da presidência.
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A expressiva votação obtida na eleição de novembro, que deu ao
engenheiro civil Jobson Andrade o segundo mandato consecutivo
para a presidência do Crea-Minas, mostra a ampla aprovação por
parte dos profissionais da área tecnológica do trabalho desenvolvido
em sua primeira gestão. Foram 80,47% dos votos válidos - o maior
percentual entre os presidentes dos Creas de todo o Brasil. Entre os
vários projetos desenvolvidos, Jobson Andrade destaca a abertura
do diálogo com a sociedade, que possibilitou a participação do Conselho em diversas políticas públicas. E coloca entre as prioridades
da nova gestão a melhoria da fiscalização e do atendimento, além
do equacionamento de problemas relativos às atribuições profissionais. Nesta entrevista à Revista VÉRTICE, o presidente reeleito fala
de suas ideias para os próximos três anos à frente do Crea-Minas.
VÉRTICE - Sua gestão sempre enfatizou a questão do resgate da
autoridade técnica. Na sua visão, isso foi concretizado?
Jobson Andrade - Acredito que a engenharia se fortaleceu quanto à autoridade nos últimos anos. Primeiro, pela necessidade de
desenvolvimento das cidades e da tecnologia no Brasil. Segundo,
devido a programas do governo – planos diretores, de saneamento e de mobilidade urbana –, que contam com a participação dos
profissionais de engenharia. Por outro lado, as universidades ampliaram o número de vagas nos cursos de engenharia, que hoje
são muito disputadas. Isso fortalece nossa autoridade técnica. E o
Crea-Minas deu um passo importante nesse processo com a criação de instâncias como a Câmara Temática, que produz soluções
para a sociedade a partir dos engenheiros de forma até gratuita, e
a Câmara de Mediação e Arbitragem, que já resolveu milhares de
problemas de mediação, inclusive internacionais. Isso tudo aponta
para a retomada da autoridade da engenharia. É deixar que as relações entre empresa, sociedade e profissionais sejam dirimidas
num ambiente técnico e de alta credibilidade como o Crea, e não
na justiça. Agora, resgatada essa autoridade, ela tem que evoluir
através da participação do engenheiro em todos os níveis, não só
em seu local de trabalho, mas nas políticas públicas e na inserção
na mídia nos assuntos referentes à engenharia, por exemplo. Isso é
um dos projetos para o nosso segundo mandato.
VÉRTICE - Qual a sua avaliação da participação do Crea-Minas
nas políticas públicas no estado?
Jobson Andrade - A valorização do profissional de engenharia
REVISTA VÉRTICE
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Avançar com novos projetos

Jobson Andrade vai priorizar fiscalização e atendimento

passa também pela promoção do desenvolvimento econômico sustentável. É nesse sentido que queremos colocar a nossa visão, que
é técnica, mas que é também aliada à nossa necessidade enquanto
cidadãos, formulando propostas dentro das politicas públicas que
são permeadas pela engenharia. Assim, nós resolvemos potencializar esse processo. Hoje nós temos representantes do Crea em
muitos conselhos, o que vem dando um grande resultado. Por outro
lado, concretizamos iniciativas importantes no campo das políticas
públicas. Exemplo disso são os Encontros Regionais, que reuniram
profissionais de engenharia e agronomia em todo o estado e apresentaram propostas para enfrentamento dos problemas que travam
o desenvolvimento econômico. Num momento em que o Brasil enfrenta problemas como crise econômica e crise hídrica, nós temos
que incentivar a produção. E a base para isso está identificada nos
Cadernos de Propostas surgidos a partir dos Encontros Regionais.
VÉRTICE - Um problema antigo no Brasil é a falta de planejamento. A sua gestão, porém, deu uma forte ênfase aos projetos. Na sua avaliação, os projetos propostos alcançaram seus
objetivos?
Jobson Andrade - Acredito que sim. Durante o processo eleitoral
eu mostrei nossa proposta original, que se refinou numa estratégia
que, por sua vez, derivou num plano que foi executado. Eu perguntei
para os eleitores de Minas Gerais por onde andei: “Valeu a pena?
Nós devemos continuar neste caminho?” Acho que o resultado
eleitoral nos deu a resposta. Portanto, minha análise como técnico
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de engenharia e de planejamento é positiva, mas a avaliação mais
importante é do profissional lá fora e ele também parece entender
que o caminho é esse. Então nós vamos potencializar a nossa lógica
de planejamento.
VÉRTICE - Sua primeira gestão optou ampliar a descentralização, através do processo de interiorização. Por que a ênfase na
criação de novas unidades de atendimento?
Jobson Andrade - Para aproveitar melhor o nosso profissional que
está no interior e que é tão bem qualificado quanto o que está na
capital. E mais, um profissional que conta com menos recursos à
sua disposição e que por isso tem que produzir mais. Hoje existem
problemas na área de meio ambiente, no desenvolvimento da agricultura em todo o estado. Lá é que a engenharia e a agronomia têm
que estar presentes. E lá é que tem que se fazer presente o Crea,
com a mesma estrutura que possui na capital. O desafio então é
criar essa estrutura, também por meio de tecnologias de informática, mas fundamentalmente apoiando a produção em cada local. Por
isso a interiorização.

“(...) após meus seis anos de
mandato, espero que esta instituição
tenha contribuído para aproximar
o profissional do Crea-Minas e da
sociedade(...)”
VÉRTICE - Na sua visão, qual é o aspecto de maior destaque de
seu primeiro mandato?
Jobson Andrade - Acredito que seja o diálogo que estabelecemos
com a sociedade. Nós saímos do interior do Crea e começamos a
conversar com o profissional, com as casas legislativas, com as
diversas instâncias de governo, com diferentes organizações, com
o cidadão de forma direta. Criamos uma forma simples de falar de
assuntos técnicos através da Revista Vértice, da Rádio Crea-Minas
e da TV Crea-Minas, que é veiculada em canais abertos de TV. Por
isso, penso que a maior marca da nossa primeira gestão foi a ampliação do diálogo com a sociedade.
VÉRTICE - A fiscalização foi um dos eixos principais de seu primeiro mandato e surge também como destaque em sua nova
gestão. Por que essa ênfase na fiscalização?
Jobson Andrade - Não só o Crea-Minas, mas o Sistema como um
todo tem que inovar no aspecto de atendimento e fiscalização. Nos
meus primeiros três anos a fiscalização dobrou sua ação, graças,
principalmente, aos investimentos em tecnologia, o que nos possi-

bilitou esse salto com o mesmo número de fiscais. Porém, nós não
inovamos na forma e o mercado, assim como o próprio engenheiro,
exige uma postura mais agressiva do Crea. Nós precisamos ampliar
o alcance da fiscalização. Por exemplo, nós temos um Produto Interno Bruto gerado por diversos setores dos quais a agronomia está
sempre na ponta. E a agronomia tem diversas atividades em todo
o estado que exigem um olhar mais especializado da fiscalização.
Assim, nós precisamos aprimorar a fiscalização em áreas como a
proteção do meio ambiente e para alcançar mais o produtor rural.
O mesmo vale para as indústrias elétrica e mecânica, que possuem
métodos específicos. Temos que observar outros aspectos importantes como a qualidade e a segurança do trabalho. Por isso o destaque para a fiscalização.
VÉRTICE - O Crea-Minas vem se destacando pela grande participação nas políticas públicas. Em seu segundo mandato os
aspectos internos serão priorizados?
Jobson Andrade - Sim. Em nossa primeira gestão demos passos
importantes no relacionamento externo. Precisamos agora consolidar isso. Mas o foco da nova gestão tem que ser os aspectos internos. Temos que inovar na fiscalização e equacionar problemas de
atribuições profissionais, porque o mercado não aguenta mais o excesso de restrições que o Crea impõe a determinados modais. Nós
temos aqui oito engenharias colocadas como troncais e mais de
180 títulos. Portanto, temos que enfrentar as questões das atribuições profissionais, dos novos cursos, da forma de cuidar do nosso
acervo técnico, já que elas se tornaram um gargalo em todo o Brasil.
Mas não podemos perder de vista também o que conquistamos no
relacionamento com a sociedade.
VÉRTICE - Qual a sua expectativa com relação ao que pode ser
alcançado, em linhas gerais, ao final de seu segundo mandato?
Jobson Andrade - A engenharia oferece à sociedade a melhoria
da qualidade de vida através da construção da infraestrutura urbana, da geração de energia e da produção de alimentos. A medicina
avançou muito nos últimos anos? Sim, mas muito mais avançou a
tecnologia a serviço da medicina, os aparelhos eletrônicos e as drogas que a engenharia química produz. Portanto, a engenharia está
presente em tudo. Assim, após meus seis anos de mandato, espero
que esta instituição tenha contribuído para aproximar o profissional
do Crea e da sociedade, e que esta tenha uma percepção maior da
importância do engenheiro em sua vida, até para plantar uma rosa,
como eu tenho dito. Se eu quero plantar uma rosa, vou consultar
um agrônomo para saber como plantar, como cultivar e cuidar dela
da melhor maneira. É esse o meu objetivo aqui.
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Os sentidos do trabalho para
engenheiros de diferentes gerações
Este estudo, de caráter exploratório,
investiga os sentidos do trabalho para engenheiros das gerações Baby Boomers, X
e Y. Tal pesquisa se faz relevante devido à
importância do trabalho para a sociedade,
à carência de estudos sobre gerações, à
relevância da engenharia para o atual
cenário brasileiro e, sobretudo, devido
aos investimentos em infraestrutura para
os eventos esportivos de 2014 e 2016.
Os dados foram coletados por meio de
quinze entrevistas, realizadas com cinco
engenheiros de cada geração. Eles foram,
então, submetidos à análise de conteúdo,
com a ajuda do software Atlas TI. Os resultados apontaram semelhanças acerca dos
sentidos do trabalho para os engenheiros
entrevistados. As categorias Valorização
(incluindo resultados e reconhecimento)
e Rotina (incluindo remuneração e ritmo
de trabalho) foram as que, predominantemente, conferiram sentido ao trabalho
para as três gerações pesquisadas. Esses
achados são discutidos em termos de implicações gerenciais e teóricas para a área
da administração.
Diante do objetivo inicial da pesquisa,
que foi identificar quais são os sentidos do
trabalho para os engenheiros das gerações
Baby Boomers, X e Y, os dados apontam
que, para os entrevistados, os sentidos do
trabalho estão relacionados diretamente à
natureza das atividades, como ter conhecimento para desempenhá-las, ter metas,
objetivos claros e ser capaz de gerar resultados, seja para o próprio engenheiro ou a
sociedade. Receber pelo trabalho e ser reconhecido por ele também é importante e
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agrega sentido às atividades profissionais.
Os resultados indicam, desse modo, que
não existem grandes divergências acerca
dos sentidos do trabalho em relação às
gerações pesquisadas.
O quadro a seguir, elenca as características que fazem o trabalho ter sentido
para os entrevistados da pesquisa.
Geração

Características do
trabalho com sentido

Geração Objetivos claros, Resultado,
BB
Realização pessoal, Desafios,
Gostar do que faz, Saber fazer,
Remuneração, Reconhecimento

Geração X Respeito pela profissão,

Condições de trabalho,
Resultado, Objetivos claros,
Remuneração, Gostar do que
faz, Reconhecimento

Geração Y Remuneração, Gostar do que
faz, Saber fazer, Resultado,
Realização pessoal, Vontade,
Reconhecimento
Fonte: Elaboração própria

Como síntese dos principais achados dessa investigação, nota-se que,
para os engenheiros das gerações Baby
Boomers, X e Y, os sentidos do trabalho
estão relacionados, sobretudo, aos elementos de duas categorias de análise: a
Valorização e a Rotina. A categoria Valorização está associada a atividades que
têm objetivos claros, acrescentam valor
ao profissional e à sociedade e que envolvem reconhecimento. A categoria Rotina abrange atividades rotineiras, tarefas
e aspectos referentes à remuneração. De
forma geral, os pontos mais marcantes

citados pelos entrevistados em relação
às características do trabalho com sentido foram: gostar do que faz, obter resultados concretos, realização pessoal,
reconhecimento e remuneração. Outro
aspecto importante que cabe mencionar
é que, para a maior parte dos participantes deste estudo, o trabalho ainda ocupa
uma posição de centralidade perante as
outras atividades da vida e 93,3% deles
continuariam a trabalhar mesmo se tivessem condições financeiras para viver
confortavelmente o resto de suas vidas.
Apesar das similaridades descritas,
pequenas nuances encontradas na pesquisa mostram diferenças, ainda que tímidas, com relação aos sentidos que diferentes gerações de engenheiros atribuem
ao trabalho. Por exemplo, para a geração
X, a categoria Vinculação também se mostrou expressiva, reforçando a importância
dos sentimentos proporcionados pelas relações que o trabalho envolve. Falas relacionadas a essa categoria representaram
25% das respostas dos entrevistados da
geração X embora, ainda assim, a questão
da Vinculação permaneça menos relevante que as categorias Rotina e Valorização.
Acreditamos, com base na literatura, que
essas divergências se devam a interpretações compartilhadas que cada geração
desenvolve a respeito de eventos históricos e outros tipos de acontecimentos que
vivencia, o que a faz desenvolver visões
próximas de determinados temas, como
ocorre no caso do trabalho e da engenharia. Um aspecto interessante do estudo, no
entanto, foi evidenciar que essas diferen-

Artigo
qualificação ultrapasse questões técnicas.
O engenheiro que deseja se destacar deve
dominar não só a ciência da Engenharia,
mas buscar adquirir fluência no inglês e
desenvolver também habilidades em gestão, de forma a ampliar sua visão sobre
o trabalho que exerce e, assim, melhorar
seus resultados.
Em relação às perspectivas para os
profissionais da engenharia, acreditamos
que a busca pelos engenheiros pode até
vir a se estabilizar, mas eles continuarão
entre os profissionais mais demandados.
Afinal, a procura por pessoas dessa área
está diretamente relacionada à situação
econômica do país, incluindo os investimentos previstos pelo governo, os planos
de crescimento e até mesmo eventos esportivos, como é o caso da Copa do Mundo
de Futebol, no ano passado, e dos Jogos
Olímpicos, que ocorrerão no próximo. Por
exemplo, na década de 90, quando a economia do Brasil estava estagnada, a profissão sofreu os impactos disso. Mas, ainda que a pesquisa não tenha focado essas
questões, nota-se que a situação agora é
outra e, mesmo com o número de cursos
e a quantidade de alunos se formando em
engenharia tendo aumentado consideravelmente, ainda deve haver espaço para
esses profissionais e boas recompensas
para os melhores.

Anuncieaqui

Conclusões
Entender os sentidos do trabalho para
os engenheiros e investigar se há alguma
divergência em relação a esses sentidos
para as gerações Baby Boomers, X e Y é
de fundamental importância e traz implicações gerenciais diretas, uma vez que são
os sentidos do trabalho para indivíduos e
grupos que determinam o que os trabalhadores estão dispostos a tolerar, assim
como facilidades que apresentam para
aderir a novas tecnologias ou modificar
suas atitudes. Paralelamente a isso, atualmente, as organizações precisam lidar
com grupos cada vez mais heterogêneos
formados por diferentes gerações. Esse
fato aumenta a relevância de se conhecer
o que cada um desses grupos pensa a
respeito do trabalho, de forma a atender
melhor suas expectativas para obter melhores resultados, tanto em termos individuais, no que tange à satisfação desses
profissionais, quanto em termos organizacionais, no que se refere a desempenhos
superiores .
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ças, no caso do sentido do trabalho para
os engenheiros, não são mais fortes do
que as similaridades apresentadas. Isso
se deve, provavelmente, a hábitos e crenças desenvolvidas durante, sobretudo, a
formação desse profissional. Para esses
engenheiros, os aspectos relacionados à
profissão pela qual optaram, as características que tornam o trabalho com sentido
e os traços que eles valorizam no trabalho
são mais significativos na determinação
dos sentidos que o trabalho pode assumir
do que a geração a que pertencem.
Apesar de as transformações no trabalho do engenheiro não terem sido o
foco da pesquisa, é possível perceber
que a engenharia, protagonista de importantes acontecimentos históricos, está
intimamente ligada à questão do desenvolvimento econômico e social. Portanto,
acompanha as evoluções tecnológicas,
do mercado, da sociedade, do contexto
em que se insere. Daí a importância de,
sobretudo contemporaneamente, esse
profissional se manter antenado com o
que acontece ao seu redor, aberto às novidades e transformações que o cercam.
Só assim poderá trazer para sua prática
profissional características que atendam
às complexas demandas atuais.
Além disso, o mercado de trabalho
demanda, atualmente, profissionais cuja

Gestão

Escassez de planejamento
A crise de abastecimento de água
pela qual o Brasil vem passando ultimamente, e que atinge principalmente a
região Sudeste, pode ter surpreendido a
maior parte da população, mas não os especialistas em recursos hídricos. Há anos
eles vêm alertando sobre esse risco, caso
algumas medidas importantes não fossem tomadas. Na verdade, a escassez de
chuvas contribui para agravar o problema,
mas não constitui sua razão principal.
O desrespeito ao meio ambiente e
a exploração predatória surgem como
aspectos importantes para a redução do
volume e da qualidade da água em diversos mananciais. Entre as práticas mais
prejudiciais estão a destruição das matas
ciliares, que protegem os cursos d’água
contra o assoreamento e a erosão do solo,
o desmatamento indiscriminado, o despejo de dejetos e a captação irregular de
água nos rios.
Para a professora do Departamento
de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Edna Maria de Faria Viana,
apesar de possuir grandes reservas de
água, Minas corre o risco de ter que enfrentar um racionamento devido à forma
como tratamos nossos rios. O despejo de
esgotos nos mananciais faz com que suas
águas se tornem impróprias para o uso,
elevando os custos com o tratamento e os
valores a serem pagos pela população. “O
certo seria tratar todo esgoto, residencial
e industrial, de maneira a não contaminar os mananciais. Com a despoluição
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dos rios, suas águas poderiam
ser utilizadas para diversos fins”,
afirma Edna Viana, que é doutora
em Saneamento, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos pela UFMG.
Outra ameaça nesse sentido é o sistema de outorgas, que
se encontra no limite em alguns
casos, como no Rio das Velhas e
no Rio São Francisco. As outorgas
são autorizações concedidas pelo
poder público a preços mínimos
ou até gratuitamente a indústrias,
mineradoras, produtores rurais e
outros tipos de empreendimentos.
Em Minas Gerais, estima-se que,
a cada segundo, mais de 220 mil
litros de água bruta são captados
de diversos cursos d’água, o que
pode comprometer sua vazão em
períodos de escassez de chuvas.
Falta de planejamento
O crescimento populacional
nas últimas décadas e a demanda crescente por parte de alguns
setores econômicos já evidenciavam a necessidade urgente de
investimentos no setor. Como eles
não foram feitos, o país chega em
2015 com problemas de abastecimento de água em mais da metade de seus municípios, mesmo
possuindo o maior potencial hídrico do mundo.
Esses dados constam no Atlas
Brasil – Abastecimento Urbano de
Água, publicado pela Agência Na-

Adriana von Krüger

Falta de investimentos nos sistemas de geração, transporte e
distribuição de água influenciam na atual crise de abastecimento no Brasil

Solução para o abastecimento passa pela modernização da gestão

Gestão
cional de Águas (ANA). Lançado em 2010,
a obra é a consolidação de estudos realizados desde 2005 e já previa que 55%
das cidades estudadas necessitavam de
“investimentos em ampliações e adequações de sistemas produtores ou no
aproveitamento de novos
mananciais, resultando num
aporte de investimentos de
R$ 22,2 bilhões”.
Segundo Edna Viana,
os baixos volumes atuais
dos mananciais de onde as
águas são captadas para
abastecimento não podem
ser atribuídos apenas à
estiagem. “Esse ciclo de
escassez de chuvas já era
previsto pelos meteorologistas. A questão fundamental
foi a falta de planejamento.
Acreditou-se que grandes
volumes de chuvas iriam
ocorrer e resolver o problema. Porém, isso não aconteceu, o que acabou agravando a situação. E ainda
enfrentaremos todo o período de seca que está por vir”,
lembra a especialista.
No plano nacional, a
redução do volume de água
nos rios e represas pode
levar o Brasil também a um
colapso energético, já que
87% da energia elétrica
produzida no país provêm
das usinas hidrelétricas.
As centrais termelétricas
respondem por 10% e os
reatores das centrais nucleares de Angra dos Reis
por apenas 3%. Nesse caso,
também fica clara a ausên-

cia de planejamento e de uma visão de
longo prazo. “Sem dúvida a falta de planejamento foi um fator determinante da
atual crise de abastecimento. O setor hídrico e de saneamento ficou para trás no
país com relação a outros, como o elétrico
e o de telecomunicações, que receberam
grandes investimentos e se expandiram”,
afirma o professor João Abner Guimarães
Júnior, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Engenheiro civil
e doutor em Hidráulica e Saneamento pela
USP, ele ressalta a importância do planejamento de longo prazo. “Para fazer frente
ao aumento da demanda por água e energia elétrica, especialmente nas grandes
cidades, é necessário elaborar um planejamento para os próximos 25 ou 30 anos.
Mas no Brasil, infelizmente, a tendência
é de se ‘apagar o fogo’ nos períodos de
crise e não se pensa numa estratégia para
médio e longo prazo”, afirma.
Além da recuperação de rios e da
cobertura vegetal, o crescimento da demanda exige investimentos urgentes na
ampliação dos serviços de saneamento
básico e na modernização dos sistemas
de geração, transporte e distribuição de
água. Segundo o professor João Abner, a
falta desses investimentos por parte do
poder público levou ao sucateamento de
todo o sistema de gestão da água, agravado ainda por outras questões, como
a influência política. O especialista cita
como exemplo o sistema Cantareira, que
abastece a região metropolitana de São
Paulo, que, segundo ele, tem quase 40
anos e está obsoleto. Ele acrescenta ainda que o fato se repete em outras regiões
do país. “Assim como ocorre no setor elétrico, deve haver uma segmentação dos
investimentos no setor de água e saneamento. E é preciso haver uma gestão com
‘espírito privado’ ou até mesmo a privati-

zação de alguns segmentos, como o de
produção e o de transporte de água. Já o
setor de distribuição é mais sensível, pois
envolve a questão social, que requer mais
cuidado”, pondera.
Com o planejamento e a modernização do sistema de gestão como um todo
seria possível solucionar o problema do
abastecimento de água nos grandes centros urbanos do país. A cidade de Nova
York, a mais populosa dos Estados Unidos,
com mais de oito milhões de habitantes,
por exemplo, faz captação de água a uma
distância superior a 100 km. De acordo
com João Abner, isso poderia ser feito no
Brasil, mas é preciso investir e planejar
o sistema. “A indústria da água é a mais
importante do mundo e o processo de
expansão do sistema de abastecimento
deve ser contínuo para atender à demanda dos diversos setores como a indústria,
a agricultura, a mineração e a sociedade
em geral”, defende o professor.
Com relação ao modelo de geração
de energia elétrica vigente no Brasil, Abner acredita que ele deveria ser revisto.
“A experiência com a energia nuclear, que
é dominante na Europa e no Japão, ficou
estagnada no Brasil e deveria ser retomada”. Esse poderia ser, na sua visão, um
contraponto à grande dependência do
país em relação à produção hidrelétrica.
Além dos investimentos nos sistemas
de captação, abastecimento e esgotamento sanitário, a professora Edna Viana
destaca a necessidade de proteção dos
mananciais como forma de aumentar o
volume de água disponível. E considera
também fundamental a realização de um
trabalho de conscientização com a população para que esta perceba a importância da preservação ambiental, especialmente da valorização do bem tão precioso
que é a água.
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Produção

Jomar Bragança

Construções sustentáveis
ganham mercado no país

Tetum será a primeira loja a receber o selo Leed em Minas Gerais

Que tal morar ou trabalhar em um
edifício em que toda a estrutura é feita de
concreto produzido na própria obra e onde
as paredes e janelas iluminam e climatizam o local naturalmente, economizando
energia elétrica, que é gerada por placas
solares, em que o excedente volta à rede?
Pois essa tendência é cada vez mais forte
no setor da construção civil, já que o processo de edificação dos prédios sustentáveis produz menos resíduos, e quando
prontos são mais econômicos em termos
de eficiência energética e hídrica. Além
disso, a necessidade cada vez maior de se
preservar os recursos naturais e minimizar os impactos ambientais tem levado a
sociedade a pensar soluções sustentáveis
em todos os segmentos econômicos, inclusive no da construção civil.
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Não é à toa que desde que a primeira
edificação verde brasileira foi certificada,
em 2007, o país não parou mais de investir no setor. Hoje o Brasil ocupa o primeiro
lugar no ranking de construções sustentáveis na América Latina e o terceiro em nível
mundial, atrás apenas dos EUA e da China,
segundo dados divulgados este ano pela
ONG Green Buiding Council Brasil (GBC
Brasil), autorizada a emitir o selo Leed no
Brasil que certifica espaços verdes.
De acordo com a ONG, até o momento, o Brasil possui 224 edifícios com esse
certificado e outros 733 projetos registrados na fila de espera da certificação, somando um total de 957 empreendimentos.
São Paulo lidera o ranking nacional com
145 certificados e 534 empreendimentos registrados em busca de certificação,

sendo que Minas Gerais
ocupa o quarto lugar com
seis certificados e 30 empreendimentos registrados
esperando a certificação.
Além do selo Leed,
outras certificações para
construções sustentáveis
como o Aqua, Breaam, Procel Edifica, e mais recentemente o Certificado em
Sustentabilidade Ambiental
em Empreendimentos de
Belo Horizonte e o Selo
Casa Azul da Caixa Econômica Federal, merecem
destaque. O processo para
cada certificação depende
das exigências de cada
selo. “Cada certificação
tem seu próprio encaminhamento, mas
em linhas gerais, o processo começa com
a especificação do projeto, indicando os
ganhos socioambientais esperados para
o empreendimento. Com essa especificação, avalia-se, conforme a certificação
selecionada, o nível desejado pelo empreendedor, tais como bronze, prata e ouro.
O projeto é então avaliado e simulações
são realizadas para que se garanta que
o empreendimento tenha efetivamente o
desempenho que é dele esperado. Essa
auditoria é feita por uma terceira parte e
é processo obrigatório em todas as certificações com boa reputação. Se o empreendimento é aprovado em todas as etapas
anteriores, ele recebe sua certificação”,
explica Rafael Tello, professor associado

Produção
da Fundação Dom Cabral e sócio-diretor
da NHK Sustentabilidade.
Apesar de o surgimento e a ampliação
do conceito de desenvolvimento sustentável ter contribuído para o crescimento das
construções verdes no Brasil, em qualquer
discussão sobre esse tipo de edificação, o
custo da obra, estimado entre 1% e 8%
em média, é o tópico mais recorrente.
De acordo com estudo da GBC Brasil, inicialmente, a despesa com a obra de
uma construção sustentável pode ser de
0,5% a 7% maior do que o normal. Porém, em longo prazo, reduz-se de 8% a
9% o custo operacional médio; em 30%
o consumo de energia; de 30% a 50% o
consumo de água; e de 70% a 80% os
resíduos que vão para aterros sanitários.
Além disso, cerca de 21% de toda a água
tratada do país é utilizada hoje na construção civil, e a aplicação de medidas de
sustentabilidade pode reduzir em até 50%
esse consumo nos empreendimentos e
abrir as portas do mercado.
Segundo a engenheira civil, urbanista
e diretora geral da EcoConstruct Brazil,
Cristiane Silveira de Lacerda, o mercado
nunca esteve tão propício ao desenvolvimento das construções sustentáveis. “As
crises hídrica e energética acenderam o
sinal de alerta e são hoje a determinação
de que a mudança deve ser imediata. A
sustentabilidade deixa de ser uma tendência e passa a ser uma necessidade inclusive de sobrevivência para as empresas e
para as pessoas”, ressalta.
Para Cristiane, um dos conceitos-base
ligado à sustentabilidade é a qualidade total. “Fazer certo da primeira vez com o máximo de qualidade, o mínimo de perdas e
que o produto ou serviço satisfaça as necessidades de seus clientes”, afirma. Para
ela, outra questão muito simples ligada ao
tema são os 5 Rs – Repensar, Recusar,

Reduzir, Reusar e por último Reciclar. “Essas são práticas simples, acessíveis e que
já possuem um entendimento da maioria
das pessoas. Elas não são novidade, mas
falta muita disciplina para fazer com que
aconteçam no dia a dia das pessoas e das
empresas. Do ponto de vista da engenharia é imprescindível o atendimento às Normas Técnicas. Sem isso, toda a beleza da
sustentabilidade e seus objetivos maiores
caem literalmente por terra”, enfatiza.
Belo Horizonte sustentável
Belo Horizonte se posiciona hoje como
um dos centros da construção sustentável no Brasil, por ter empreendimentos
que já obtiveram certificação nacional e
internacional, sendo que várias empresas
mineiras adotam boas práticas que são
referência nacional em sustentabilidade.
Com a chegada do Selo BH Sustentável,
uma iniciativa da prefeitura por meio da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o
setor se fortaleceu ainda mais.
O Selo BH Sustentável é uma certificação de desempenho para incentivar a
redução do consumo de água, de energia,
de emissões de gases de efeito estufa e
para a gestão dos resíduos sólidos, incluindo redução e reciclagem.
A certificação difere das atualmente
existentes no Brasil e no mundo, que certificam o empreendimento somente durante
o processo construtivo, pois visa o alcance
dos resultados de eficiência estabelecidos,
que são monitorados com uma periodicidade de dois anos, intervalo estabelecido
para a realização das auditorias de conformidade e de performance.
Segundo o gerente de planejamento
ambiental da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente da PBH, engenheiro civil Weber
Coutinho, o selo tem como objetivo o incentivo à construção sustentável em Belo
Horizonte e o alcance da eficiência energé-

tica e hídrica, além da gestão dos resíduos sólidos visando à redução da emissão
de gases de efeito estufa no município.
“A meta é reduzir a emissão de gases de
efeito estufa em 20% até o ano de 2030,
conforme estabelecido no Planejamento
estratégico de Belo Horizonte”.
Desde o ano de 2012, até março deste ano, 47 empreendimentos entre prédios
residenciais, comerciais, hotéis, restaurantes e escola haviam recebido o selo,
que tem três categorias: bronze, prata e
ouro. “O selo bronze é concedido quando o
empreendedor atingir os índices para uma
das três dimensões estipuladas: água,
energia e resíduos. O selo prata, quando atingir duas dimensões, e o selo ouro
quando o empreendimento contemplar as
três dimensões. Os índices fixados para
obter o selo são distribuídos levando-se
em conta 30% de redução do consumo de
água, 25% de energia e 80% da reciclagem de resíduos sólidos”, ressalta.
Segundo Weber, por ser um selo de
desempenho, a certificação só é feita
quando os dispositivos de sustentabilidade por edificação forem instalados e feita
a auditoria de conformidade. “A cada dois
anos é feito o monitoramento com auditoria de performance para verificar a permanência ou não do selo. Com a situação que
vivemos hoje de escassez de água e energia, o selo se apresenta como um instrumento de política proativa para contribuir
com a redução do consumo e deveria ser
institucionalizado pelos governos. O grande desafio agora está na conscientização
das pessoas e na atuação para que aconteça na prática. Para isso estamos atuando junto a várias instituições da sociedade
organizada para que trabalhem uma nova
concepção de seus projetos levando em
consideração os critérios de sustentabilidade”, finalizou.
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Crea-Minas Júnior

A hora de escolher o futuro
ca. Ele conta que teve seu primeiro contato com a pesquisa por meio da iniciação
científica. Segundo ele, para seguir a
carreira acadêmica é preciso ter aptidão
para estudos aprofundados, vocação para
ensinar, além de ter boa escrita, já que é
relevante a divulgação dos resultados dos
trabalhos acadêmicos em publicações de
cunho científico.
Outra alternativa é o concurso público. É o caso do engenheiro químico Otávio
Henrique Campos Hamdan, de 24 anos,
que escolheu esse caminho e iniciou sua
carreira na Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas
Gerais (Arsae-MG). Para ele, a estabilidade foi um dos pontos que mais chamou
sua atenção na hora de fazer a escolha.
“Além disso, as áreas de saneamento e
de meio ambiente eram as que mais me
interessavam”, conta.
O ramo do empreendedorismo também está entre as opções possíveis do

Leidiane Vinhal

Trabalhar na indústria, em uma grande empresa, prestar concurso público
ou ser professor universitário. Essas são
algumas das alternativas de carreira que
o setor tecnológico possibilita a seus profissionais. Mas decidir qual a opção que
melhor se encaixa em seu perfil profissional pode não ser uma tarefa fácil. Muitos
estudantes da área se formam e não sabem que caminho seguirão.
O professor do Cefet-MG, engenheiro eletricista Rafael Alípio, acredita que a
instituição de ensino pode contribuir para
que os alunos façam a “escolha certa”.
“As instituições de ensino podem, por
exemplo, promover seminários com profissionais de diversas áreas, mostrando
efetivamente o que fazem”, ressalta. Rafael tem 29 anos e é exemplo de um profissional que optou pelo campo acadêmico. Além do curso de Engenharia, Rafael
é graduado em Física, concluiu mestrado
em Modelagem Matemática e Computacional e doutorado em engenharia elétri-

Estudantes de engenharia debatem sobre novas lideranças
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mercado tecnológico. Ademir Archangelo
Dalben, de 65 anos, é engenheiro eletricista, pós-graduado em sistemas de potência e hoje é consultor e diretor em sua
própria empresa, a Dalben Consultoria em
Engenharia Elétrica e Treinamento Ltda.
Segundo ele, para ser um empreendedor
é preciso ter uma formação sólida e continuada, multidisciplinalidade, determinação e compromisso com o cumprimento
de metas técnicas e cronológicas colocadas pelos clientes. “Além disso, é preciso
saber priorizar o aspecto comercial das
atividades para manter a empresa no
mercado e obter lucro”, completa Dalben.
O engenheiro ambiental Cyro Colares
decidiu ainda na faculdade seguir carreira
em uma grande empresa, quando ingressou em um programa de férias da Lafarge, multinacional do setor de materiais
de construção. Durante os dois meses do
programa ele pôde conhecer as diversas
áreas da indústria, seus valores e forma
de trabalhar, com os quais se identificou.
Atualmente ele é trainee industrial na Lafarge e acredita que o programa alavanca
o processo de desenvolvimento profissional. “Há um grande investimento da empresa para que o engenheiro esteja apto
para assumir um cargo de liderança ao
final do treinamento”, ressalta Cyro.
Pra ele, é importante que o futuro
profissional busque informações sobre as
possíveis áreas de atuação e participe de
atividades extracurriculares durante sua
formação. “Visitas técnicas, palestras e
minicursos promovidos pelo Crea-Minas
Júnior têm aproximado cada vez mais a
academia das empresas, empreendedores e entes públicos”, finaliza Cyro.

Ação Parlamentar

Crea-Minas apresenta proposta para
reciclagem de veículos
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uma proposição legislativa à Assembleia
do Estado de Minas Gerais sobre a destinação de VFV. O documento foi entregue
em dezembro de 2014 ao deputado estadual Paulo Lamac pelo presidente do
Conselho, engenheiro civil Jobson Andrade. A assessora parlamentar e jurídica do
Crea-Minas, Maria de Fátima Amaral, reforça que com essa medida o Crea-Minas
institucionaliza a conquista de um espaço
de participação dos seus profissionais na
política legislativa deste estado.
Para o diretor de Relações Institucionais do Conselho, engenheiro mecânico
Josias Gomes Ribeiro Filho, da CEMM,
um aspecto relevante da proposição
legislativa é a participação dos profissionais de engenharia na validação dos
componentes reutilizáveis dos veículos,
que é uma responsabilidade técnica. Atualmente, os desmanches e ferros velhos,
onde são revendidas as peças usadas a
comerciantes, oficinas, empresas de re-

manufaturas e consumidores finais não
são inspecionadas por profissionais habilitados. “Só um profissional habilitado
tem condições de avaliar se a peça pode
ou não ser reutilizada. Além disso, pelo
projeto, fica vedada a reutilização de dois
importantes sistemas dos veículos, que
são a suspensão e o freio, em função da
segurança”, explica.
Outra preocupação do Conselho, e
que deve estar contemplada na legislação,
é o fato de que na desmontagem dos veículos todos os fluidos devem ser coletados
para receberem tratamento adequado,
evitando assim danos ao meio ambiente.
O conselheiro da CEMM do Crea-Minas,
engenheiro mecânico Alexandre de Oliveira Lopes defendeu uma hierarquia no
processo de produção, visando a melhor
disposição dos rejeitos. A produção deve
se preocupar desde a não geração de
resíduos, passando pela redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento,

Emerson I. Kamiya
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano

Quando em 1908, o americano Henry Ford criou a linha de montagem de
automóveis, fabricando em série o Ford
T, nem de longe poderia imaginar que a
destinação dos Veículos em Fim de Vida
(VFV) seria algum dia um problema. Embora no Brasil a legislação a respeito da
logística reversa de automóveis ainda
esteja engatinhando, países da União
Europeia, Japão e Estados Unidos adotam políticas de incentivo que garantem
facilidade econômica para quem recicla
seu automóvel, e todos possuem metas
desafiadoras. Já na América Latina, a Argentina é a maior referência em reciclagem automotiva. Amparada por uma legislação consistente e recursos federais,
foram abertos em vários pontos do país
o Centro de Experimentación e Seguridad
Vial (Cesvi), que contam inclusive com o
apoio das montadoras.
O Brasil tem hoje uma frota de mais
de 86 milhões de veículos, sendo mais
de 9 milhões em Minas Gerais, segundo dados do Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) e que, ao final da vida
útil, deveriam ser encaminhados para a
desmontagem, promovendo a sustentabilidade ambiental. No entanto, em razão de
sua complexidade, essa é uma operação
de caráter técnico e, no estado, não há
legislação que exija a presença de profissionais da área tecnológica nos locais que
exercem essas atividades.
Nesse cenário, o Crea-Minas, através
de suas Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica e Metalúrgica (CEMM), e
de Engenharia Elétrica (CEE), apresentou

Proposição Legislativa para Reciclagem de Veículos em Fim de Vida foi encaminhada à ALMG pelo Crea-Minas
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chegando finalmente à disposição final
adequada dos rejeitos. “Hoje os produtos
são desenvolvidos dentro de cinco aspectos: reduzir a produção desse resíduo, desenvolver produtos que possam ser reutilizados, minimizar os custos de produção
e a utilização de recursos naturais, além
de reciclar e tratar. A grande diferença é
que a reciclagem trabalha com aspectos
físicos e o tratamento com aspectos químicos de transformação e mudança de
processamento”, explica Alexandre.
Hoje no Brasil, o marco legal em que
se baseia a logística reversa é composto
de três leis, a dos Consórcios Públicos,
de 2005; a Lei de Saneamento Básico,
de 2007 e o Plano Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), de 2010. No entanto, o
processo ainda não é uma prática entre
fabricantes e consumidores. “A legislação
pertinente à logística reversa é recente no
país. Veio com a política de saneamento e
de resíduos sólidos. O Crea-Minas, atento
aos desdobramentos, tem participado das
discussões e dos encaminhamentos que
possam garantir efetivamente a fiscalização e a implementação de um tema tão
caro para a sociedade”, ressalta o diretor
do Crea-Minas Josias Ribeiro.
Para que a destinação final dos produtos seja ambientalmente adequada e
financeiramente viável para a cadeia de
produção é necessária uma responsabilidade compartilhada entre produtores e
importadores, comerciantes e distribuidores, consumidores finais e poder público.
Sem esse compartilhamento fica muito difícil monitorar e cuidar para que os
rejeitos não sejam dispostos de maneira
inadequada. A logística reversa tem papel
fundamental tanto no processo de produção quanto no depósito adequado dos resíduos, mas é essencial uma participação
e conscientização de todos os envolvidos.

De acordo com dados do Sindicato do
Comércio Atacadista de Sucata Ferrosa e
Não Ferrosa (Sindinesfa), cerca de 98,5%
da frota nacional vai para desmanche e depósitos, sendo que apenas o 1,5% restante
é encaminhado para a reciclagem. Além
dessa pequena parcela destinada à reciclagem, outro problema é que muitos veículos
que não estão em condições de uso são
simplesmente abandonados nas ruas das
cidades ou apreendidos por órgãos de trânsito e ficam entulhados nos pátios.
Norma Técnica
A norma ABNT NBR 10004:2004, que
trata da classificação de resíduos sólidos,
pode orientar o destino de todos os componentes do automóvel. Ela define detalhadamente o procedimento para cada
elemento. A norma classifica os resíduos
sólidos quanto aos seus potenciais riscos
ao meio ambiente e à saúde pública, determinando o gerenciamento adequado.
Os componentes de um automóvel
são classificados em dois tipos:
Classe I: São os resíduos perigosos
e devem ter destinação adequada: combustíveis, óleos lubrificantes, fluidos do
radiador e freios, baterias e lâmpadas
com vapor de mercúrio.
Classe II: São os componentes recicláveis e podem ser reaproveitados (sucata): chapas de aço, plásticos, bancos,
tecidos, fios elétricos, vidros e os pneus
de borracha.
A reciclagem de veículos é feita em
três etapas: a descontaminação, quando são feitas as retiradas da bateria, do
cilindro de gás, dos catalisadores e dos
fuidos, como o óleo do motor; a compactação, quando veículo é prensado para diminuir o volume e impedir o reuso das peças; e por fim, a trituração e a separação
dos materiais ferrosos e não ferrosos, que
são encaminhados para a reciclagem.

Cefet-MG terá
Unidade Piloto
Em outubro do ano passado, o Cefet-MG firmou um Termo de Execução de Projeto (TEP) para
implantação de um sistema ambientalmente correto e sustentável para reciclagem de automóveis
no Brasil. A parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) e a Kaiho Sangyo, empresa líder na reciclagem de veículos em
fim de vida útil naquele país, prevê a montagem
de uma Unidade-Piloto de Reciclagem de Veículos
no Campus II do Cefet-MG utilizando tecnologia
Japonesa. “A ideia é criar também um Centro Tecnológico dedicado ao aprimoramento de técnicas
de reciclagem de veículos e pesquisa aplicada a
este tema”, explica o coordenador do projeto de
extensão, engenheiro Daniel Enrique Castro.
Ainda em fase inicial, o projeto tem previsão
para ser concluído no prazo de dois anos. O Cefet-MG, além de disponibilizar o local físico para instalar a unidade-piloto, cederá professores e pessoal técnico, que serão treinados no Japão, para
as operações. “Pretendemos treinar mão de obra
especializada para esse tipo de emprendimento e
também servir como portal de visita para que escolas, empresas e órgãos de governo possam ver
o processo de reciclagem de veículos, conscientizando assim a sociedade sobre essa atividade que
é tão importante para a sustentabilidade do país”,
ressalta Daniel. Para ele, o projeto será modelo
para a criação de unidades similares comerciais
de reciclagem de veículos no Brasil.
Para conseguir os veículos que serão reciclados na Unidade, o Cefet-MG já fez contato com
a Confederação Nacional de Seguradoras (CNseg) para disponibilizar veículos sinistrados para
a Unidade-Piloto de Reciclagem de Veículos. “No
entanto, o objetivo principal é incentivar a criação
de uma planta comercial com participação de setores privados para poder processar veículos em
fim de vida útil de outras fontes como pátios de
Detran, empresas e outros”, finaliza o professor.
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Parceria para o desenvolvimento
Convênio firmado entre Area-Norte de Minas e Crea-Minas possibilita
a criação do Centro de Treinamento em Tecnologia e Gestão Ambiental
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do projeto surgiu quando os profissionais
da área tecnológica ligados à Associação
perceberam que as profissões tecnológicas exercem uma ação direta sobre o meio
ambiente e que eles têm uma enorme
responsabilidade nas suas intervenções.
“Percebemos que nós, profissionais da
área tecnológica, possuímos conhecimentos suficientes para propor intervenções,
reduzindo os impactos. Nesse sentido, a
diretoria da Area-NM viu a importância de
disseminar esses conhecimentos entre
a classe, os estudantes e, sobretudo, a
sociedade em geral, para mostrar que a
engenharia tem uma dimensão maior do
que simplesmente fazer obras de infraestrutura, preocupando-se também em pensar e construir um mundo sustentável”,

ressaltou.
Holbert lembra que a partir da ideia
inicial de contribuir para a disseminação
das tecnologias sustentáveis, a diretoria
da Area-NM passou a elaborar o projeto,
estabelecendo um marco conceitual para
o CTAS e buscando aproveitar as potencialidades naturais do terreno da Associação, que apesar de possuir construções,
tem uma grande integração com a natureza preservada, já que grande parte da
área é coberta por vegetação nativa, além
de contar com um córrego urbano totalmente preservado. “Fizemos um projeto
elaborado solidariamente por várias mãos
e várias competências, como engenheiros
civis, ambientais, agrônomos, agrimensores e técnicos agrícolas. Todos deram a

Arquivo CTAS

Perto de completar 50 anos em agosto, a Associação Regional de Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Norte de Minas (Area-NM) comemora esse momento
histórico em grande estilo. Ao firmar convênio com o Crea-Minas para a construção do Centro de Treinamento em Tecnologias de Gestão Ambiental Sustentável da
Area (CTAS), a Area não só reafirma compromissos históricos com a sociedade de
Montes Claros e região como fortalece sua
parceria com o Conselho, possibilitando a
transmissão de informações e conhecimentos para a sociedade sobre técnicas
de urbanização e ocupação do solo com
enfoque no desenvolvimento sustentável
nas áreas de saneamento básico, recursos hídricos e edificações, contribuindo
para o desenvolvimento socioeconômico
e sustentável.
Através de atividades como treinamentos nas áreas de educação e gestão
ambiental, o CTAS garantirá à sociedade
um melhor conhecimento das ações de
sustentabilidade das cidades. Possibilitará
ainda que os profissionais e funcionários
vinculados ao Crea-Minas participem de
cursos, treinamentos, seminários e oficinas, atendendo um dos objetivos do projeto da atual gestão que é a valorização
profissional. O Centro de Treinamento foi
construído no terreno da Associação, que
reservou um espaço de 339,82 m2 dentro
dos seus 12 mil m2 para a implantação
da edificação.
Segundo o presidente da Area-NM,
engenheiro civil Holbert Caldeira, a ideia

O CTAS contribuirá para disseminar tecnológias sustentáveis
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sua contribuição dentro da sua área de
conhecimento. Além disso, foram visitados projetos que possuem o propósito
de capacitar a sociedade para o desenvolvimento sustentável. Deste coquetel de
ideias surgiu o projeto final do CTAS, da
Area-NM”, conta.
O trabalho solidário com a participação de todos os sócios em ações de
valorização e defesa do profissional da
área tecnológica sempre foi destaque
na atuação da Area-NM. “Eles têm uma
ação solidária que demonstra o respeito
pela categoria na cidade em todos os níveis, seja social ou político na execução
dos serviços de engenharia. Através de
convênios, o nosso Conselho tem a possibilidade - dentro da valorização profissional, da defesa da sociedade e focado nos
ganhos que a nossa ação de cristalização
pode obter - de contribuir com quem faz.
Não é o Crea-Minas que está fazendo. O
Crea-Minas está ajudando quem faz. O
projeto da Area-NM nasceu com eles, foi
um pedido deles e o Conselho contribuiu
com essa ação, com a engenharia, com o
desenvolvimento tecnológico, com as universidades locais, com a formatação de
novas tecnologias para enfrentarmos os
problemas de recuperação e preservação
ambiental, de defesa da nossa água e do
nosso saneamento. É preciso deixar claro
que nós contribuímos, mas quem fez foi a
Área-NM”, afirmou o presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Jobson Andrade.
Além de promover o fortalecimento
das políticas regionais voltadas para o
desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, o Centro desenvolverá ações
com destaque para a de capacitação dos
monitores que vão atuar em programas
dos centros de educação ambiental de
municípios da região do Norte de Minas.
Atuará também na capacitação de técni-

cos da região do cerrado para transferência de tecnologia na área de conservação
e preservação de áreas verdes urbanas
com ênfase na gestão dos recursos hídricos, além da capacitação de técnicos para
atuarem no cerrado brasileiro na implantação de programas de desenvolvimento
sustentável, na realização de eventos
para difusão da consciência ecológica e
que promovam o intercâmbio cultural e
ambiental entre os municípios do Norte
de Minas. Atuará ainda na participação
em programas relacionados à gestão de
recursos hídricos como de reserva legal,
reserva florestal e implantação de APAs,
RPPNs e unidades de neutralização de
captura de carbono.
Como o CTAS é um empreendimento
dinâmico, que visa o desenvolvimento e a
disseminação de tecnologias ambientais
sustentáveis, o próximo passo é concluir
a implantação das trilhas ecológicas, com
identificação das espécies vegetais, e firmar parcerias com instituições de ensino
e pesquisa da região. Segundo Holbert, já
estão previstos diversos cursos para serem realizados, em parceria com o Crea-Minas e o Senge-MG inicialmente. “Mas
todas as entidades de classe estão convidadas a serem parceiras”, frisa.
A sociedade será uma parceira constante do CTAS, sobretudo o poder público, por meio dos órgãos envolvidos com
a gestão ambiental, notadamente Feam,
IEF, Igam, Semad, Ibama, promotorias de
meio ambiente, Comitês de Bacias, Emater, dentre outros, que serão chamados
para trabalhar em conjunto. Além disso,
as instituições de ensino terão um importante papel no apoio a pesquisas para o
desenvolvimento das tecnologias ambientais sustentáveis.
Outra parceira importante é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

de Montes Claros. O secretário adjunto,
engenheiro agrônomo Edvaldo Marques
Araújo, ressalta a importância do trabalho
conjunto para a cidade e a região do Norte
de Minas. “Vemos o Crea-Minas como um
grande parceiro que nos ajuda na gestão
da cidade. No plano diretor, por exemplo, o Conselho participa da Câmara de
Infraestrutura, da de Uso e Ocupação do
Solo e na do Meio Ambiente. Procuramos
sempre ouvir os técnicos do Crea-Minas e
aqui em Montes Claros temos técnicos de
grande qualidade que contribuem muito
para o crescimento sustentável da cidade
e da região do Norte de Minas. A comunidade ganha muito através dos bons projetos apresentados que possuam sustentabilidade, consistência técnica e sejam
duradouros. Projetos nos quais exista uma
sinergia entre a população e o crescimento sustentável das cidades”, afirmou.
Segundo o presidente da Area, a
parceria com o Crea-Minas não foi só
importante, mas essencial para a concretização do CTAS. “Sem essa parceria, sem
o apoio intelectual e financeiro do nosso
Conselho, o CTAS da Area-NM teria muita
dificuldade de sair do papel. Nesse sentido, queremos mais uma vez agradecer ao
presidente Jobson, sua diretoria, além dos
conselheiros que aprovaram a liberação
dos recursos necessários, acreditaram
no projeto e envidaram todos os esforços
para viabilizá-lo. Não temos dúvida em
afirmar que essa ação contribuirá muito
para melhorar a gestão da região, que já
é bem castigada pelas condições climáticas, impactando diretamente a qualidade
de vida local. Esperamos que as tecnologias desenvolvidas no CTAS possam
proporcionar uma melhor situação socioeconômica e ambiental para a população
local, melhorando a sua convivência com
a seca”, concluiu.
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CRD agiliza resolução de conflitos

Geovana Lisboa

Milton Michida/Governo SP

Sabe aquela expressão popular Dou
um boi pra não entrar numa briga e uma
boiada para não sair? Ela se encaixa perfeitamente quando o assunto é a busca de
alternativas para solucionar conflitos em
obra de engenharia através do Comitê de
Resolução de Disputas (CRD) ou Dispute
Resolution Board (DRB), em inglês.
De acordo com o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas (CMA), engenheiro civil Clémenceau Chiabi Saliba Júnior, atualmente é
quase impossível finalizar uma obra sem
que sejam registradas divergências entre
as partes envolvidas no contrato. “Estes
conflitos são levados para as câmaras
de arbitragem ou para o judiciário, onde,
nesse último caso, costumam se arrastar por anos, promovendo significativo
atraso ou até mesmo a não conclusão
das obras”, ressalta. O Comitê de Resolução de Disputas (CRD) chegou, então,
às obras de engenharia, construção e
infraestrutura como um método alternativo para solucionar esses problemas de

Obras da Linha Amarela do Metrô de São Paulo têm um CRD
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forma mais rápida e eficiente, durante a
execução dos contratos.
Este novo método de resolução de
conflitos consiste em um comitê formado
por três especialistas imparciais, indicados
em comum acordo pelas partes antes do
início da obra, para acompanhar a construção, aconselhar ou decidir, evitando assim que possíveis disputas cheguem aos
tribunais já abarrotados de processos. O
conselho se reúne mensalmente no próprio canteiro de obras e analisa todos os
pleitos e conflitos existentes naquele período, que devem ser avaliados num prazo
máximo de 40 dias. “Em média, o custo
com o serviço equivale a cerca de 0,15%
do valor da obra, mas depende obviamente
da complexidade e do valor do contrato”,
afirma Clémenceau.
O método ficou conhecido no mundo
a partir de 1982 quando foi aplicado na
construção da obra da Hidroelétrica Francisco Morazán, em Honduras. Atualmente
a adoção da técnica se tornou comum nos
Estados Unidos e a preferência dos investidores internacionais está
fazendo com que ela seja
incorporada em outros
países, sendo bastante
utilizada também na Europa, Ásia e na África. No
Brasil, a demanda também
começa a crescer. O empreendimento mais conhecido no país que fez uso do
CRD foi um dos lotes do
metrô paulista.
E não para por aí. Segundo Clémenceau, com a
chegada dos Jogos Olím-

picos e Paralímpicos Rio 2016, o comitê
organizador optou por fazer uso dos CRDs
em cerca de 60 contratos de instalações
provisórias - como edificações, coberturas
e arquibancadas - assinados a partir de
fevereiro de 2015. Clémenceau ressalta
que esta será a primeira vez no Brasil que
os CRDs serão usados em vários contratos
de um mesmo evento. Para ele, o principal
benefício para o Rio 2016 é o compromisso com o prazo de entrega das obras. “Não
interessa ao comitê organizador do evento
estar com obras inacabadas na abertura
dos Jogos Olímpicos e os cofres cheios de
dinheiro das multas, além de várias ações
indenizatórias na justiça”, explica. Os empreendimentos de grande e médio porte
feitos em Minas Gerais também poderão
contar com o recurso do Comitê.
A CMA apresenta seu regulamento de
CRD em março de 2015. Para o presidente
do Conselho, engenheiro civil Jobson Andrade, a implantação dos CRDs administrados pela CMA é um passo adiante para
contribuir com os processos de contratos
de obras e de produção de engenharia,
sejam eles do setor público, privado ou público-privado. “Desde que criamos a CMA,
temos observado grandes resultados em
arbitragens, na pacificação social através
de convênio com a Defensoria Pública e
em várias conciliações, inclusive internacionais, na resolução de conflitos entre os
engenheiros e a engenharia e a própria
sociedade. Com a implantação dos CRDs,
nós iremos contribuir sobremaneira com a
sociedade, evitando atraso ou paralisação
de um contrato, de um serviço ou de uma
obra e resolvendo as pendências praticamente em tempo real.”, enfatizou.

Perfil

Inquieto e curioso, Alexandre Marques Bemquerer prefere a
oficina à sala de aula. Ele parece entender como as coisas funcionam com um simples olhar. “Olho para um mecanismo e sei
como ele funciona. Consigo montar em 3D na cabeça e depois
passar para o computador”, explica. Com 25 anos, Alexandre espera terminar o curso de engenharia mecânica na UFMG em 2016.
Com livre acesso a ferramentas, desde criança tinha o hábito de
desmontar coisas para entender seu funcionamento. E veio dai a
opção pela mecânica. “Meu pai é engenheiro mecânico, e quando
chegou a hora de escolher tive dúvida entre elétrica, mecatrônica
e mecânica, mas optei por seguir meu pai, pois a mecânica é mais
abrangente”, conta ele.
Na bagagem, o estudante traz um prêmio internacional, o Valeo
Innovation Challenge (Desafio da Inovação) oferecido pela empresa
do setor automobilístico Valeo. “Eu estava cursando uma matéria
sobre transmissão automotiva e comecei a conhecer vários modelos de Continuously Variable Transmission (CVT). Ao esboçar um
modelo descobri uma brecha que poderia ser explorada”, conta
Alexandre sobre como surgiu o projeto.
Depois de desenvolver a ideia na cabeça, o estudante levou
o projeto para o computador e viu que realmente ele era viável. O
próximo passo seria registrar a patente. “Só então fiz uma outra
descoberta, que isso não era viável para uma pessoa física, sem
uma estrutura produtiva por trás”, explica Alexandre. Visando, principalmente, viabilizar o desenvolvimento de seu projeto, o estudante começou a buscar competições. “Foi então que encontrei o Valeo
Innovation Challenge e resolvi me inscrever”, lembra o estudante.
No entanto, ao ver as regras da competição, Alexandre viu que
só eram aceitas inscrições de equipes. “Mesmo tendo desenvolvido o projeto sozinho, precisava de um parceiro e convidei a Ana
Carla Sá Campos, que é formada em tecnologia da administração
e faz pós-graduação na área ambiental, para me ajudar com a
organização e a parte burocrática do projeto, sobretudo cuidar dos
prazos, pois não sou muito bom nisso”, destaca ele.
Para competir, Alexandre acabou trancando o período na faculdade. “Foi muito pesado fazer toda a parte de desenvolvimento
sozinho”, relembra o estudante. O tempo entre uma etapa e outra
da competição foi muito curto e para superar o desafio proposto
de criar um protótipo que fizesse os carros mais inteligentes e
intuitivos até 2030, ele precisou se dedicar muito. “Para mim é

Adriana von Krüger

Invenção de estudante

Alexandre Marques Bemquerer divide o tempo entre a mecânica e a luthieria

muito difícil conciliar um projeto com as aulas. Não tenho perfil de
estudante e quando estou desenvolvendo alguma coisa só tenho
cabeça para isso”, justifica.
Mas nem só de engrenagens é feita a rotina de Alexandre.
Além dos projetos na área de mecânica, o estudante tem como
hobby a luthieria, e já fabricou dez violinos, instrumento que
também toca. “Eu guardo o primeiro que fiz como recordação, e
utilizo o último para tocar. Os outros eu acabo vendendo, para não
acumular, mas não considero um negócio. A música é um hobby
para mim”, explica. Segundo de seis irmãos, Alexandre mantém
em casa uma pequena oficina que abriga as ferramentas do ofício,
e máquinas para engenhar suas ideias. Seu Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) reflete um pouco dessa mistura. “Meu TCC é sobre
a acústica do violino. Foi a forma que achei para juntar as duas
áreas que gosto muito”, ressalta.
Mesmo preocupado em concluir a graduação, Alexandre não
deixa de pensar no projeto que deu a ele o prêmio. “Não vou inventar nada por agora, preciso concluir o que já está em andamento”,
ressalta. A Valeo já demonstrou interesse em financiar o registro
da patente e o desenvolvimento do projeto, que será feito aqui
no Brasil, numa parceria entre uma faculdade, provavelmente a
UFMG, e as filiais da Valeo no Brasil. “Se tudo der certo, em dois
anos os primeiros protótipos com o CVT hidráulico já poderão ser
testados em carros e, em cinco anos, a produção já será viável”,
comemora o estudante inventor.
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Convênio

O único em BH com registro no PMI

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

Aproveite as condições especiais
e acelere o desenvolvimento da sua carreira.
Inscreva-se: ietec.com.br

Estude com quem é referencia no mercado

MESTRADO: Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas.
MBA: Gestão de Projetos | Gestão de Negócios | Administração de Projetos .
PÓS-GRADUAÇÃO: Gestão de Projetos | Gestão de Projetos em Construção e Montagem | Engenharia de Custos e Orçamento
Engenharia de Planejamento | Engenharia Logística | Engenharia de Processos | Engenharia Ambiental Integrada | Engenharia de Software | Engenharia de Suprimentos
Engenharia de Vendas | Administração de Compras | Análise de Negócios e da Informação | Gestão e Tecnologia da Informação | Gestão de Processos.

Rua Tomé de Souza, 1065, Savassi | Belo Horizonte | ietec.com.br | cursos@ietec.com.br

Minas e Gerais

Paixão de mineiro
fabricação. Essas são exigências do IMA
para fazer a expedição do certificado de
acordo com a lei”, ressalta o técnico em
agropecuária Manoel Jair, extensionista do
escritório da Emater-MG do Serro.
O município do Serro surgiu em decorrência da mineração, mas à medida que o
ciclo do ouro foi passando, a cidade foi descobrindo a arte de fazer queijo. A produção
logo se expandiu juntamente com a agricultura e a fabricação de cachaça, outras
atividades muito fortes na época. O queijo
do Serro era apreciado principalmente em
ocasiões raras como para agradar uma
visita importante ou para oferecer como
presente. Assim o produto foi ganhando o
país. “É difícil dizer se o Serro levou o queijo
a diversos pontos do país ou se foi o queijo
que levou o Serro ao Brasil inteiro, abrindo
espaço no livro de registro dos Saberes do
primeiro bem imaterial de Minas Gerais. O
queijo do Serro traz equilíbrio socioeconômico para a região. Hoje podemos dizer que
o queijo tem seu valor como produto gastronômico, como potencial turístico e também como um produto que dá identidade
a nossa região. Através da
imaterialidade do queijo do
Serro conseguimos resgatar o espaço do homem do
campo nas discussões em
todas as esferas”, ressalta Jorge Brandão Simões,
presidente da Associação
dos Produtores Artesanais
do Queijo do Serro (Apaqs).
Ele se refere ao selo de
imaterialidade concedido
em 2002 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), que

considera o queijo do Serro o primeiro bem
imaterial do estado.
Tema de teses, filmes e livros, o queijo
do Serro ganhou, em 2011, outra importante ferramenta para garantir qualidade,
proteção, tradição e valor ao produto. O
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) aprovou o pedido da Apaqs, de
Indicação Geográfica (IG) para o produto.
“A indicação geográfica é uma ferramenta
de combate à pirataria. Através do selo IG
o consumidor terá certeza que estará comprando queijo do Serro. O selo da IG traz
para o produto um sistema mais rigoroso
no controle da qualidade, uma vez que só
terá este selo o queijo produzido seguindo o
caderno de normas desta indicação da qual
a Apaqs é detentora”, explica o presidente
da Associação, que representa mais de 80
produtores de queijo da região.
Os produtores aplaudem e agradecem todo esse investimento humano que
visa, sobretudo, preservar o verdadeiro
queijo artesanal do Serro, uma tradição
centenária e um bem cultural de todos
os brasileiros.

Arquivo Emater

Um abraço, um beijo e um pedaço de
queijo. Quem já ouviu esta frase e não entendeu o que os gestos de afeto têm a ver
com essa iguaria tipicamente mineira não
sabe o significado do queijo para a cultura de Minas Gerais. Principalmente se for
o queijo do Serro, que aportou por estas
bandas no século XVIII, trazido pelos portugueses. Aqui, a técnica foi adaptada e o
queijo do Serro, mais úmido e ácido, hoje é
valorizado como tradição, patrimônio histórico, cultura, paixão e meio de vida. “Desde
que me entendo por gente o queijo faz parte da minha vida e da vida de minha família. Aprendi a fazer queijo com o meu pai,
que aprendeu com o meu avô, que deve
ter aprendido com o avô dele. Para a nossa
família o queijo é uma tradição e a principal
fonte de renda”, conta Luiz Carlos Leme de
Sales, produtor de queijo de Rio Vermelho,
um dos onze municípios da região onde o
queijo é produzido. Também fazem parte
do grupo as cidades de Alvorada de Minas,
Coluna, Conceição do Mato Dentro, Dom
Joaquim, Guanhães, Materlândia, Paulistas, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé
e Serra Azul de Minas.
Segundo levantamento da Associação
dos Produtores Artesanais do Queijo do
Serro (Apaqs), a região do Serro tem hoje
cerca 756 produtores que produzem 10 mil
quilos do queijo minas artesanal por dia. A
Emater-MG presta assistência técnica aos
produtores cadastrados e por cadastrar
no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
para legalizar o produto no mercado mineiro. “Orientamos os produtores sobre a
necessidade de adequarem as instalações,
obedecerem as exigências sanitárias como
vacinação contra a aftosa, brucelose e raiva, além de seguirem as boas práticas de
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Só no site
Vértice On-line
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.

Crea-Minas premia vencedores da 2ª Feicintec
A Feira de Ciências e de Inovações Tecnológicas (Feicintec) promovida
pela Crea-Minas contou, este ano, com mais de 130 trabalhos inscritos
das áreas das engenharias, agronomia, geologia e meteorologia de
cerca de 200 estudantes de instituições de todo o estado. Os trabalhos
passaram por avaliação interna e 40 deles foram classificados para a
etapa final que foi realizada nos dias 10 e 11 de dezembro na sede do
Conselho. Com a Feicintec, o Crea-Minas abre espaço para novas ideias
e incentiva a criação, planejamento e execução de projetos, além de
fomentar a inovação e despertar vocações. O presidente do Crea-Minas,
engenheiro civil Jobson Andrade, destacou a importância da Feira e o
quanto a produção dos alunos é relevante e benéfica para sociedade.
Leia Mais: http://tinyurl.com/FeicintecFinal

1º Lugar na Feicintec
O grupo formado pelas alunas de engenharia ambiental da Fundação de
Ensino Superior de Passos, Thais Cristina Souza Lima, Ana Cláudia Pereira
Carvalho e Ana Paula Pereira Carvalho, conquistou o primeiro lugar na
2ª Feicintec. A equipe desenvolveu o Projeto Grande Minas - União pelas
Águas, que tem o objetivo de contribuir para a preservação dos recursos
hídricos na região do Médio Rio Grande, em Minas Gerais. A primeira
colocação na Feira rendeu ao grupo o prêmio de R$ 12 mil. No Grande
Minas foi realizado o zoneamento ambiental dos afluentes mineiros
do Médio Rio Grande, gerando um banco de dados com quatro livros
publicados, disponíveis em um portal on-line.
Leia Mais: http://tinyurl.com/1Fecintec

2º Lugar na Feicintec
O projeto Aro Magnético para Aparelhos Auditivos e Medidor de Impedância
para Aro Magnético, desenvolvido pelos alunos de engenharia biomédica
Isabel Francine Mendes, Filipe Loyola Lopes, Andressa Ferreira de Oliveira,
e de engenharia de telecomunicações Diogo Duarte Bernardes, do Instituto
Nacional de Telecomunicações (Inatel), foi o segundo colocado na 2ª
Feicintec. A equipe foi premiada com R$ 10 mil.
Leia Mais: http://tinyurl.com/2Feicintec
REVISTA VÉRTICE
32 CREA-MINAS

Só no site
3º Lugar na Feicintec
Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Montes Claros
(Facit) conquistaram o 3º lugar na Feicintec com o projeto CRM, um
método não invasivo que possibilita o controle e a reabilitação motora
de membros superiores e inferiores. Os alunos do curso de engenharia
de controle e automação Yuri Cordovil, Lisley Souza e Guilherme Dias,
e de engenharia da computação, Lucas Teixeira, receberam o prêmio
de R$8 mil.
Leia mais: http://tinyurl.com/3Feicintec

Comenda Lourenço Baeta Neves

4º Lugar na Feicintec
A equipe dos estudantes de engenharia elétrica
Thiago Campos Paschoalin, Diogo Fernandes,
Caique Rocha Miranda, Edgar Bellini Xavier
e Stéfano Andrade de Souza da Universidade
Federal de Juiz de Fora foia 4ª colocada na 2ª
Feicintec. O trabalho Mostrador Eletrônico em
Braile para Smart Grid deu aos estudantes o
prêmio de R$ 6 mil. O projeto melhora a vida
das pessoas com deficiência visual permitindo o
acesso em braille,em tempo real, de informações
pertinentes de consumo dos serviços.
Leia Mais: http://tinyurl.com/4Feicintec

O Crea-Minas realizou, no dia 11 de dezembro, o Dia do Engenheiro, em sua
Sessão Solene de Encerramento do Exercício de 2014. Na oportunidade, o Conselho
entregou ao presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado
de Minas Gerais (Sicepot-MG), engenheiro civil Alberto José Salum, a Comenda
Engenheiro Lourenço Baeta Neves. Criada para homenagear uma personalidade de
destaque por doar conhecimento, tempo e dedicação em benefício da sociedade,
a Comenda leva o nome de Lourenço Baeta Neves, primeiro presidente do CreaMinas, nos anos de 1934-1935. “Esta é a profissão que eu escolhi, é um sonho
de criança, e ser reconhecido pelo Crea é muita coisa. Estou realmente lisonjeado,
muito orgulhoso e feliz por ter sido lembrado neste momento tão importante para o
Crea”, ressaltou Salum.
Leia Mais: http://tinyurl.com/comenda

Programas quinzenais
A TV Crea-Minas traz um novo programa a cada 15
dias. No ar, matérias que falam das atividades dos profissionais da área
tecnológica e do dia a dia do Conselho. O programa também é veiculado
na TV Horizonte, BH News e TV Band.
Visite e assista http://www.tvcreaminas.com.br

Rádio

Música e informação 24 horas

O Crea-Minas conta com oito câmaras
especializadas encarregadas de julgar e decidir sobre os assuntos
de fiscalização pertinentes às respectivas especializações
profissionais e infrações do Código de Ética.
Confira a matéria completa http://www.radiocreaminas.com.br
Crea-Minas
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Indicadores

Anuidades, Serviços e Multas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

Desc. 15% até
31/01/2015

Desc. 10% até
28/02/2015

Desc. 5% até
31/03/2015

Superior
Médio

R$ 373,97
R$ 186,98

R$ 395,96
R$ 197,98

R$ 417,96
R$ 208,98

5x
em 31/01, 28/02, 31/03,
30/04 e 31/05
5 x R$ 87,99
5 x R$ 44,00

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica
Faixa

Classes de Capital
Social
Até 50.000,00
de 50.000,01 até
200.000,00
de 200,000,01 até
500.000,00
de 500.000,01 até
1.000.000,00
de 1.000.000,01 até
2.000.000,00
de 2.000.000,01 até
10.000.000,00
acima de
10.000.000,00

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Desc. 15% até
31/01/2015
R$ 353,70
R$ 707,40

Desc. 10% até
28/02/2015
R$ 374,51
R$ 749,02

Desc. 5% até
5x em 31/01, 28/02,
31/03/2015
31/03, 30/04 e 31/05
R$ 395,31
5 x R$ 83,22
R$ 790,63
5 x R$ 166,45

R$ 1.061,11

R$ 1.123,52

R$ 1.185,94

5 x R$ 249,67

R$1.414,80

R$ 1.498,02

R$ 1.581,25

5 x R$ 332,89

R$ 1.768,51

R$ 1.872,54

R$ 1.976,57

5 x R$ 416,12

R$ 2.122,20

R$ 2.247,04

R$ 2.371,87

5 x R$ 499,34

R$ 2.829,60

R$ 2.996,05

R$ 3.162,49

5 x R$ 665,79

Valores de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) principal (matriz)
R$ 202,71
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.)
R$ 202,71
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966)
R$ 101,06
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro
R$ 65,98
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional
R$ 41,62
c) prorrogação de registro provisório
Isento
d) recadastramento
R$ 41,62
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$ 41,62
IV – a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional
R$ 41,62
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional que
Isento
possua prazo de validade
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídica:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica (internet)
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$ 41,62
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 ARTs
R$ 84,41
f) 1ª emissão de certidão com registro de atestado
Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado
R$ 68,36
h) emissão de certidão de A.R.T.s – até 20 A.R.T.s
R$ 41,62
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s
R$ 84,41
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física
R$ 253,24
e jurídica
k) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações
R$ 41,62
l) análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou
R$ 253,24
incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acertvo
técnico por contrato

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa

Multas de Infração

Tabela A / Valor do Contrato / Obra ou Serviço

TAXA DE A.R.T.

1

até 8.000,00

R$ 67,68

2

de 8.000,01 até 15.000,00

R$ 118,45

3

acima de 15.000,01

R$ 178,34

Alínea
A
B
C
D
E

Valor da Multa
R$ 536,62
R$ 1.073,26
R$ 1.788,72
R$ 1.788,72
R$ 5.366,16

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.

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de fevereiro/14 a janeiro/2015 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses

janeiro/15
dezembro/14
novembro/14
outubro/14
setembro/14
agosto/14
julho/14
junho/14
maio/14
abril/14
março/14
fevereiro/14

Baixo
1.175,84
1.138,63
1.137,42
1.136,69
1.136,97
1.133,57
1.132,61
1.131,61
1.030,73
1.128,41
1.125,41
1.123,79

R-1
Normal
1.423,27
1.371,08
1.371,22
1.370,15
1.369,06
1.367,70
1.366,44
1.365,16
1.364,48
1.361,23
1.357,16
1.355,69

PP-4
Alto
1.722,59
1.666,45
1.667,37
1.665,93
1.664,14
1.662,16
1.660,49
1.659,35
1.659,42
1.656,49
1.650,87
1.648,98

Baixo
1.075,86
1.047,16
1.045,56
1.044,71
1.043,78
1.040,37
1.039,37
1.037,66
1.035,72
1.033,84
1.030,51
1.028,85

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses
RP1Q
G1
janeiro/15
1.196,12
620,05
1.150,05
599,89
dezembro/14
novembro/14
1.147,55
598,76
outubro/14
1.146,50
598,54
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
abril/14
março/14
fevereiro/14

1.141,20
1.138,51
1.135,59
1.135,28

597,12
596,95
596,10
594,43

Normal
1.332,77
1.287,46
1.286,62
1.285,66
1.284,28
1.282,77
1.281,58
1.280,20
1.278,89
1.276,67
1.273,06
1.270,69

Baixo
1.022,03
994,99
993,34
992,53
991,64
988,38
987,49
986,13
984,37
982,61
979,61
977,59

R-8
Normal
1.153,53
1.113,17
1.112,00
1.111,17
1.110,15
1.108,82
1.107,94
1.106,68
1.105,31
1.047,13
1.103,11
1.098,05

Alto
1.391,05
1.348,41
1.347,80
1.345,94
1.344,03
1.342,14
1.340,13
1.338,56
1.337,93
1.335,39
1.330,47
1.327,51

PIS
Baixo
774,06
752,20
749,76
748,63
749,10
746,21
745,12
743,79
741,56
741,39
738,85
738,06

R-16
Normal
1.117,76
1.078,86
1.077,97
1.077,15
1.075,95
1.074,64
1.073,65
1.072,46
1.071,21
1.014,99
1.069,12
1.063,84

Alto
1.446,12
1.399,38
1.397,42
1.396,33
1.395,82
1.394,51
1.392,01
1.390,68
1.386,71
1.385,03
1.381,63
1.378,74

Projetos Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)
Padrão / meses
CAL-8
CSL-8
CSL-16
Normal
Alto
Normal
Alto
Normal
Alto
janeiro/15
1.313,47
1.420,68
1.131,43
1.244,20
1.504,69
1.653,89
dezembro/14
1.269,43
1.376,06
1.091,65
1.203,20
1.452,08
1.599,68
novembro/14
1.266,17
1.373,03
1.088,75
1.199,99
1.448,59
1.595,79
outubro/14
1.265,52
1.371,80
1.088,11
1.198,26
1.447,81
1.593,56
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
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Memória

Já bate o sino, bate na catedral,
e o som penetra todos os portais

(Paixão e fé, Fernando Brant)

As pirâmides do Ocidente
No começo do século XII começaram a aparecer as primeiras mudanças que conduziram a uma revolução profunda na arte de projetar e
construir grandes obras. Era a chamada arquitetura gótica, que ajudou na construção das catedrais medievais.
“As catedrais góticas são as pirâmides do Ocidente e nós não acabamos ainda de compreender como é que elas puderam ser construídas numa
época considerada como obscura e arcaica do ponto de vista científico”. Paul François Paoli, do jornal Le Figaro.
Calcula-se que em trezentos anos a França extraiu, transportou de charrete e ergueu mais pedra que o antigo Egito em toda sua história.

Top 5 das catedrais góticas
Catedral de Ulm – Ulm, Alemanha
Concluída em 1890, foi projetada para ser
menor, mas o tamanho aumentou com o
intuito de ultrapassar a Catedral de Colônia, segunda maior igreja gótica da Alemanha.
Catedral de Lincoln – Lincoln, Inglaterra
A ponta da torre central foi destruída em
1549 e não mais reconstruída.

Castelos Medievais: a morada do
Conde Drácula e de Frankenstein
Os primeiros castelos surgiram na Europa Ocidental ainda no século IX. O modelo
mais conhecido, o das fortificações protegidas por muralhas e cercadas por
fossos alagados, apareceu na França, no século X. Durante a Idade Média a
Europa foi palco da construção de milhares de castelos. Nessa época da história,
as guerras eram muito comuns. Esses castelos medievais eram erguidos em
regiões altas, pois assim ficava mais fácil visualizar a chegada dos inimigos.

Top 5 dos castelos medievais
Castelo de Malbork, Polônia
Século XIII.

Catedral de Colônia - Colônia, Alemanha
Concluída em 1880, foi o mais alto edifício
do mundo.

Castelo de Coca, Espanha
Século XV.

Catedral de Saint-Pierre - Beauvais,
França
Concluída parcialmente em 1569, teve
uma torre destruída em 1593.
Catedral Notre - Dame de Rouen Rouen, França
Famosa pela obra literária O Corcunda de
Notre-Dame de Victor Hugo.

Castelo Velick Tabor, Croácia
Século XIII.

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo...
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo
(Aquarela – Toquinho)

Castelo de Bran, Romênia
Século XIII (famoso pela lenda do Conde
Drácula).
Castelo Frankenstein, Alemanha
Século XIII (famoso pela lenda de
Frankenstein).

Um castelo demorava, em média, de dois a sete anos para
ser construído
Grande parte desses castelos ainda existe na Europa, porém foram transformados
em hotéis, museus ou pontos turísticos. Podemos encontrar vários exemplos desses
interessantes tipos de construção antiga. Veja alguns: Chateau de Chantilly (França),
Castelo de Windsor (Inglaterra), Chateau de Versalles (França) e Neuschwanstein
(Alemanha).
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Referência: OLIVEIRA, Geraldo Dirceu.
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.

Ler e Navegar
Saberes ambientais Desafios para o
conhecimento
disciplinar
Cássio E. Viana Hissa
Editora UFMG - 2008

O livro nos convoca à percepção
de que a leitura crítica da crise
ambiental se faz da convergência
entre saberes. Um estímulo aos
tão necessários e esperados diálogos transformadores, realizados sob o signo da abertura, da
escuta e da comunhão das mais
diversas vozes, entrecortadas no
silêncio das tessituras implícitas.
Os ensaios colocam em evidência as dificuldades enfrentadas
pelas disciplinas, em seu solitário
e corporativo trabalho de reflexão
sobre as temáticas ambientais.

Um Homem, uma
vaca e um planeta

Degradação dos
Solos no Brasil
Antonio José T. Guerra e
Maria do Carmo O. Jorge
(Organização)
Ed. Bertrand Brasil

O livro preenche uma lacuna no
estudo do tema em todas as regiões brasileiras. Os autores provam como a degradação ocorre
não só no passado, mas também
nos dias de hoje, considerando
as variáveis do meio físico e os
muitos tipos de manejo dos espaços rural e urbano. Composto
por estudos de caso, fotografias,
mapas, tabelas e gráficos, o livro
facilita a visualização da realidade do solo no país.

O Brasil:
Território e Sociedade
no Início do Século XXI
Milton Santos
Editora Record – 2001

Direção: Peter Proctor

O Uso da Terra no Brasil
– Debates Sobre
Políticas fundiárias

O Estrangeiro Baseado na obra de
Albert Camus

Bernardo Mançano Fernandes,
Clifford Andrew Welch e Elienai Constantino Gonçalves
Ed. Cultura Acadêmica /
Unesp 2014

Jacques Ferrandez
Companhia das Letras 2013

Escrito para as pessoas interessadas em conhecer o Brasil
agrário de fato. A forte propaganda do agronegócio que se
apresenta como modelo absoluto
ignora ou descaracteriza o outro
modelo agrícola, formado pelo
trabalho familiar, de produção
em pequena escala e responsável pela segurança alimentar de
nosso país. O livro analisa as disputas entre esses dois modelos
de desenvolvimento da agricultura através do debate paradigmático para compreender suas
conflitualidades.

Planetas e estrelas
Um guia prático de
carta celeste

Em 2013 foi celebrado na França o centenário de Albert Camus. Na oportunidade foi feita
a adaptação para quadrinhos do
clássico O estrangeiro, de 1942.
Não poderia haver artista melhor
que Jacques Ferrandez para realizar tal tarefa. Conterrâneo de
Camus, Ferrandez é considerado
um especialista incontestável na
Argélia colonial, tendo vivido por
muitos anos na mesma rua que
o autor. A luminosidade de sua
aquarela e a riqueza de seus cenários demonstram, de fato, que
se trata de um profundo conhecedor da obra de Camus.

Dez Cordas
do Brasil

CD

Jayme Alem
Ed. Repique Brasil

Arjuna C. Panzera
Editora UFMG - 2012

Um solo fértil é a base de nossa
existência, sem ele não há como
ter uma boa alimentação. Na
Índia, o húmus está ganhando
uma importância ainda maior um método de cultivo capaz de
mudanças sociais e impactos
significativos nas comunidades
rurais do país. O documentário é
um retrato de como funciona um
sistema biodinâmico de agricultura capaz de alimentar a todos,
um trabalho do pioneiro Peter
Proctor.

O geógrafo Milton Santos, em
parceria com María Laura Silveira, mostra como deixamos a
ideia de uma nação brasileira a
cargo do mercado global. O livro
é o resultado de um projeto de
pesquisa no qual o geógrafo e
sua equipe trabalharam por vinte
e cinco anos e derruba mitos nos
quais estudiosos têm amparado
suas teorias geográficas. Uma
obra inovadora, principalmente
por se recusar a ser um mero
inventário, como os antigos livros
sobre o assunto.

A publicação destina-se a pessoas que não possuem formação
científica e querem informações
mínimas sobre astronomia e práticas de observação do céu. No
texto são apresentados dois tipos
de cartas celestes, bem como a
maneira de utilizá-las para identificar, com relativa facilidade,
constelações e estrelas na observação do céu.

Apesar do extenso currículo
como compositor, arranjador e
violeiro, “Dez Cordas do Brasil” é
o primeiro registro solo da carreira de Jayme Alem. Considerado
um violeiro não-ortodoxo, o músico experimenta diversas formas de se expressar através da
viola. Maestro de Maria Bethânia
há 28 anos, já produziu discos de
outras grandes cantoras, além
de compor várias trilhas sonoras
para cinema e teatro.
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Diálogo

Revista, TV, rádio e mídias
sociais são utilizadas pelo
Crea-Minas para disseminar
boas práticas da engenharia e
debater grandes temas da área.
Acompanhe!

www.tvcreaminas.com.br
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