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Editorial

Hora de consolidar 
nossas profissões
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Estamos iniciando a nossa gestão em um ambiente de crescimento econômico 

muito bom para Minas Gerais e para o Brasil. No nosso estado, particularmente, 

vivemos hoje um boom da construção civil, com um mercado altamente aquecido 

e obras importantes em diversos segmentos. A nossa mineração em alta é respon-

sável pelo nosso desempenho positivo na balança comercial brasileira, alavancan-

do o crescimento de Minas a níveis bem maiores que o nacional e superior à média da maioria dos estados da 

federação. No setor de energia, temos a Cemig consolidada como uma das maiores empresas de geração e dis-

tribuição de energia elétrica do mundo. Além disso, a nossa agricultura caminha para uma produtividade cada vez 

maior, com a modernização do agronegócio, a produtividade crescente do café e de outros produtos agrícolas..

 Este cenário é muito importante para as nossas profissões, já que a tecnologia e o trabalho dos nossos pro-

fissionais só existem no ambiente onde há desenvolvimento. Onde não há desenvolvimento não há necessidade 

de profissionais da área tecnológica. E este desenvolvimento, inclusive, coloca em xeque a ideia de que há escas-

sez de profissionais no mercado. Ao contrário daqueles que afirmam que as profissões da área tecnológica estão 

supervalorizadas, podemos afirmar, com toda certeza, que as nossas profissões hoje adquiriram a valorização que 

nunca poderiam ter perdido. A engenharia e as demais profissões que compõem o Sistema Confea/Creas hoje 

não estão supervalorizadas, e sim estiveram desvalorizadas durante muitos anos. Não podemos nos esquecer 

de que há 30 anos vivemos um período de extrema recessão que atingiu duramente a nossa categoria e trouxe 

prejuízos incalculáveis para o Brasil.

 Por isso, o nosso maior desafio agora é consolidar as nossas profissões no Brasil como espaço do conhe-

cimento tecnológico necessário e fundamental para a soberania econômica e política da nação. E só consolida-

remos isso com investimentos na educação continuada dos profissionais da área tecnológica e abrindo espaço 

para que eles possam trabalhar e desenvolver cada vez mais tecnologia. Para isso, temos que investir em três 

ambientes de suma importância. O primeiro deles são as universidades onde aprendemos as nossas profissões, 

o segundo são as empresas que retêm e consolidam o know how e a empregabilidade das nossas profissões, e 

o terceiro é o serviço público, que é o contratante da maior parte dos serviços de vulto de engenharia no Brasil. 

É nosso dever cuidar bem desses ambientes e nós vamos cuidar,levando a nossa contribuição técnica sempre 

que o debate se fizer necessário.

É compromisso da nossa gestão, fazer com que o Crea-Minas seja mais que um organismo fiscalizador, 

mas que também tenha um posicionamento coletivo de cunho técnico a respeito das profissões que integram o 

Sistema Confea/Creas e sobre os grandes temas do país. É verdade que temos que prestar bons serviços aos 

profissionais a tempo e a hora, construir uma excelência na fiscalização, atender cada vez melhor, mas é nosso 

dever, acima de tudo, contribuir para que as nossas profissões estejam sempre em sintonia com os anseios da 

sociedade.

Jobson Andrade 

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

QUEM É O CESEP? QUEM SOMOS NÓS?

O Centro Superior de Ensino e Pesquisa de 
Machado (CESEP) pertencente à Fundação 
Educacional de Machado (FEM) é uma insti-
tuição de ensino localizada na região do sul 
de Minas Gerais, na cidade de Machado. 
Atualmente incorpora os cursos: Administra-
ção, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências 
Contábeis, Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia Ambiental e Florestal, Gestão Am-
biental, Letras, Matemática, Nutrição, Pedago-
gia e Serviço Social.

Expediente

Uma publicação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais • Presidente: Jobson Andrade • Vice-Presidente: Aurélio 
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Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Minas Gerais

O curso de Agronomia, legalmente reconhe-
cido pelo MEC, funciona em campus próprio, 
com modernas e amplas instalações, projeta-
das para a prática de atividades acadêmicas 
e desportivas. Alunos e professores dispõem 
de um ambiente agradável, confortável e com 
área verde em abundância. No que se refere 
à infraestrutura, o curso de Agronomia conta 
com laboratórios de Informática, Química, Fí-
sica, Fitopatologia, Entomologia, Patologia e 
Análise de Sementes, Fertilidade de Solos e 
Análise Foliar. 

A estrutura curricular atende às exigências 
para formação de profissionais com habilida-
des e competências em conformidade com a 
resolução nº1010, do Confea. Nas disciplinas 
técnicas profissionalizantes, o curso de Agro-
nomia conta com profissionais Engenheiros 
Agrônomos, especialistas, mestres e doutores.

Para o exercício profissional de docência, os 
profissionais são perfeitamente qualificados e 
habilitados pelos seus Conselhos, com 75% 
dos professores com mestrado e doutorado, 
sendo 18,75% doutores, 56,25% mestres e 
25% especialistas. Os títulos foram obtidos 
pelos professores em Universidades mais con-
ceituadas do País, a saber: UNICAMP; UNESP- 
Botucatu; UNIFENAS; UNESP – Jaboticabal; 
Universidade de São Paulo; UFV; FAFIMAN; 
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FUMEC, UFLA; UFU, UFMG; UNINCOR e 
FUMESC.

O curso de Agronomia do CESEP há mais de 
três décadas vem comprovando a excelên-
cia de seu trabalho, formando profissionais 
altamente capacitados, conscientes de seu 
papel como agentes de transformação da 
sociedade e, da mesma forma, procurando 
desenvolver o espírito de cidadania, o que 
pode ser comprovado por grande parte 
do corpo discente conquistar o mercado 
de trabalho logo após a conclusão da sua 
graduação.

Corpo docente do curso 
de Agronomia do Cesep 

Nota da Redação: a carta acima é uma 
resposta àquela publicada na edição no. 9, 
do professor Antonio Carlos Fernandes.



Em 31 de janeiro deste ano, o Crea-Mi-

nas divulgou o laudo técnico feito pelo Ins-

tituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 

Engenharia (Ibape-MG) sobre as possíveis 

causas do desmoronamento de um prédio 

e da condenação de dois outros edifícios da 

rua Laura Soares Carneiro, no bairro Buritis, 

na Região Oeste de Belo Horizonte. O docu-

mento apontou seis possíveis causas para o 

incidente. Na ocasião, o presidente do Con-

selho, engenheiro civil Jobson Andrade, re-

forçou que apenas a Justiça poderá apontar 

de quem é a culpa

Limites da fiscalização
O caso dos prédios do Buritis é emble-

mático, mas não é isolado. A supervisora de 

Fiscalização do Conselho, Patrícia Monteiro, 

observa que, muitas vezes, os afetados por 

uma fatalidade envolvendo obras ou empre-

endimentos das áreas tecnológicas espe-

ram que o Crea faça avaliações e perícias. 

“Essa expectativa acaba sendo frustrada 

porque não consta da Lei 5.194/1966 a 

competência para os Creas realizarem ava-

liações e perícias”, enfatiza.

Ao Crea, cabe fiscalizar a regularidade 

do exercício e atividade das áreas de enge-

nharia e agronomia. O profissional ou em-

presa deve ter registro no Conselho, estar 

em dia com o Sistema Confea/Creas e ob-

servar suas atribuições. O gerente Técnico 

e de Fiscalização do Crea-Minas, Renato 

Chaves, reforça que o Conselho não fisca-

liza a qualidade de uma obra ou empreen-

dimento porque a legislação entende que, 

se um profissional é habilitado para aquele 

serviço, o fará com qualidade. “O sistema 

de ensino é responsável pela formação pro-

fissional e nossa função é garantir que haja 

um profissional habilitado para o exercício 

daquela atividade. O Conselho não pode 

dizer se um profissional deveria ter usado 

esta ou aquela técnica”, argumenta.

Atuação profissional
Isso não quer dizer que o Crea-Minas 

não esteja atento à atuação dos profissio-

nais e empresas das áreas tecnológicas. A 

supervisora de Fiscalização Patrícia Montei-

ro esclarece que em casos de acidentes o 

Conselho desloca fiscais até o local com o 

intuito de conferir ou levantar dados relati-

vos à sua área de atuação e, desta forma, 

auxiliar outros órgãos na apuração dos fa-

tos, garantindo uma resposta mais ágil para 

a sociedade. “O papel de um fiscal, no local, 

não é tirar conclusões ou elaborar laudos 

técnicos e, sim, levantar dados e fornecer 

informações sobre a regularidade dos pro-

Fiscalização
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Fiscalização busca garantir regularidade 
do exercício da profissão 

Números da fiscalização
Com uma equipe de 86 fiscais, 

o Crea-Minas realizou 39.336 ações 

de fiscalização em 2011, número 

aproximadamente 30% maior que em 

relação ao ano anterior. Essas ações são 

realizadas de forma aleatória e, também, 

de forma programada e dirigida, sempre 

orientadas pelas Câmaras Especializadas.

A fiscalização, como ocorre com todos 

os órgãos assemelhados, é realizada por 

amostragem e a partir do acionamento 

feito pela sociedade e outros órgãos a 

partir de denúncias. Essa modalidade de 

fiscalização cresceu significativamente 

no último ano. “O número de denúncias 

dobrou e a demanda por fiscalização 

cresce ainda mais no período de chuvas 

(outubro a março), já que a propensão 

para sinistros nessa época também é 

maior”, observa o gerente Técnico e de 

Fiscalização do Crea-Minas, engenheiro 

agrimensor Renato Chaves.

A Comissão de Ética Profissional auxilia as câmaras especializadas no julgamento de processos

De
bi

 S
ar

m
en

to



7
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Fiscalização

fissionais e empresas envolvidos”, afirma a 

supervisora.

Em um segundo momento, com o in-

tuito de entender os fatos que levaram a 

uma determinada ocorrência, o Crea-Minas 

convida os profissionais para que se mani-

festem sobre o evento. Munidos dos dados 

recolhidos no local, dos depoimentos dos 

profissionais e dos laudos e relatórios de 

órgãos parceiros, as câmaras, analisam o 

caso. “As câmaras têm a intenção de en-

tender os fatores geradores do sinistro para 

que o Conselho cumpra a legislação vigente 

em todos os aspectos”, reforça Patrícia. 

Processos éticos
Quando, porém, há indícios de negli-

gência, imperícia ou imprudência por parte 

de um profissional, é instaurado um proces-

so ético disciplinar. “Além das denúncias 

recebidas pelo Conselho, um processo ético 

pode ter início a partir de relatório apre-

sentado pela fiscalização, após análise da 

câmara especializada da modalidade do 

profissional”, explica Éderson Bustamante, 

coordenador da Comissão de Ética Profis-

sional do Crea-Minas.

Toda a apuração e a condução de 

processo de infração ao Código de Ética 

obedecem aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, pro-

porcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência. “Quando o processo 

é encaminhado para a Comissão de Ética, 

a câmara comunica ao profissional denun-

ciado para que ele possa apresentar sua 

defesa. Para garantir a privacidade dos en-

volvidos, a condução é feita de forma reser-

vada”, esclarece Bustamante.

Segundo a Resolução 1004/2003, que 

regulamenta a condução de processos éti-

cos disciplinares, as câmaras especializa-

das são a primeira instância de julgamento 

no âmbito de sua jurisdição. Depois de feita 

uma análise preliminar, o processo é enca-

minhado para a Comissão de Ética, que faz 

um relatório com os fundamentos de fato e 

de direito que nortearam a análise do pro-

cesso e a conclusão, que será submetido à 

câmara. “A Comissão [de Ética] deve auxi-

liar as câmaras, mas não tem o poder de 

indicar ou aplicar as penalidades previstas 

pela legislação”, observa Bustamante.

As penalidades aplicáveis estão previs-

tas no artigo 71 da Lei 5.194/1966: adver-

tência reservada, censura pública, multa, 

suspensão temporária do exercício profis-

sional e cancelamento definitivo do registro. 

“Caso uma das partes não fique satisfeita 

com a decisão da câmara, pode recorrer ao 

Plenário do Crea-Minas, em segunda ins-

tância. Desta decisão ainda cabe recurso ao 

Plenário do Conselho Federal”, sintetiza o 

coordenador da Comissão de Ética.

Relatório

10 dias 

A Comissão de Ética elabora relatório com 
os fundamentos de fato e de direito que 
nortearam a análise do processo e a 
conclusão, que será submetido à câmara 
especializada.  As partes envolvidas têm o 
prazo de para se manifestarem 
quanto ao teor do relatório.

Denúncia
Denúncia formal ou relatório da fiscalização 

Instrução

90 dias

 A Comissão de Ética profissional deve 
realizar a instrução do processo em, no 
máximo, , contados da data de 
sua instauração. Se a denúncia for acatada, 
a comissão dará conhecimento ao 
denunciado.

Apuração
O processo de apuração de infração ao 
Código de Ética Profissional ocorre em 
caráter reservado. Nesta fase, denunciante, 
denunciado e testemunhas são ouvidos.

Execução
O Crea da jurisdição do profissional 
penalizado é responsável pela execução das 
decisões proferidas nos processos do 
Código de Ética, quando não houver recurso 
à instância superior ou quando esgotadas as 
instâncias recursais.

Julgamento

90 dias

De posse do relatório encaminhado pela 
Comissão de Ética, a câmara especializada 
profere uma decisão. O julgamento deve 
ocorrer no prazo de , contados a 
partir do recebimento do processo.

Análise Preliminar

30 dias

A câmara especializada faz análise 
preliminar da denúncia no prazo de

. Se encontrar indícios de 
conduta antiética, encaminha o processo 
para a Comissão de Ética e comunica ao 
profissional.

Recursos
60 dias

90 dias

60 dias

15 dias

As partes têm prazo de  para 
apresentar recurso ao Plenário do Crea, 
que o julgará em,
no máximo, . 
Da decisão do Plenário do Crea cabe 
recurso ao plenário do Confea. As partes 
têm para apresentar o recurso.
Nos dois casos, as partes são informadas 
sobre o recurso e têm prazo de  
para se manifestarem.

 

Processo ético-disciplinar
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Reafirmando compromissos assumidos
Valorização profissional, defesa das profissões e dos interesses sociais e humanos são 
algumas prioridades do Crea-Minas nesta nova gestão

Destacar a importância das profissões 

da área tecnológica em um cenário em que 

o Brasil se afirma como uma grande econo-

mia mundial. Ampliar a representatividade e 

a participação qualificada dos profissionais 

e do Crea-Minas na discussão e na defini-

ção das ações das áreas de sua competên-

cia que impulsionam o desenvolvimento de 

Minas e do Brasil e investir em ações que 

favoreçam a discussão dessas questões 

com a sociedade. Esses são alguns dos 

compromissos assumidos pelo engenheiro 

civil Jobson Andrade que assumiu a gestão 

do Crea-Minas em janeiro.

Eleito em 8 de novembro último com 

53% dos votos de todos os profissionais, 

o novo presidente do Conselho assumiu o 

comando da autarquia para uma gestão 

de três anos, entre 2012 e 2014. Com o 

lema Avançar com visão do futuro, a nova 

gestão reafirma a necessidade de garantir 

a eficiência do Conselho que deverá estar 

sempre atento às inovações tecnológicas e 

à simplificação dos processos internos para 

uma melhor prestação de serviços à socie-

dade e aos profissionais. “A nossa gestão 

está comprometida com a qualidade e a 

agilidade dos serviços prestados à socieda-

de e aos profissionais, primando pela dimi-

nuição de custos através de investimentos 

em tecnologia, planejamento e controle. O 

objetivo é dar mais agilidade ao acesso dos 

profissionais aos serviços do Crea-Minas, 
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Especial

tais como os procedimentos de registros de 

A.R.T, Acervo Técnico, fiscalização e trami-

tação de processos, dentre outros”, ressalta 

Jobson Andrade.

Além disso, o novo presidente do Crea-

Minas enfatiza que sua gestão terá como 

prioridades ainda a retomada da autoridade 

técnica da engenharia, o fortalecimento dos 

inspetores do Conselho em todo o estado, 

a modernização da fiscalização, o fortaleci-

mento das parcerias com escolas técnicas 

e universidades e a consolidação da atua-

ção das entidades de classe como funda-

mentais para a integração dos profissionais 

em cada região do estado.

Retomar a autoridade técnica 
da engenharia
Não é à toa que o compromisso com 

a retomada da autoridade técnica da en-

genharia é um dos principais compromis-

sos da nova gestão. Logo que assumiu a 

direção do Crea-Minas, em janeiro, o novo 

presidente enfrentou um momento crítico 

em que os problemas causados pelas chu-

vas que caíram em todo estado de Minas e, 

especialmente, em Belo Horizonte, inclusive 

com graves sinistros, demandaram intensa 

atividade do Conselho e apontaram para a 

ausência da engenharia no planejamento 

das cidades. Apesar de ser quem auxilia, 

tecnicamente, o poder público a organizar 

e de administrar o espaço urbano e aprovar 

projetos, ficou claro que falta uma inserção 

maior dos profissionais da engenharia e o 

reconhecimento da sua importância, por 

parte da sociedade, nas ações de planeja-

mento mais efetivas. Daí o fato de a nova 

gestão defender a necessidade de reafirmar 

definitivamente a autoridade técnica dos 

engenheiros enquanto profissionais deten-

tores de um saber específico de uma área 

fim, que é a área de produção.

No entendimento da nova administra-

ção do Crea-Minas, é preciso aproveitar 

este momento em que o Brasil retoma o seu 

crescimento de forma planejada e que a po-

pulação brasileira reconhece a importância 

desse crescimento econômico sustentável 

para promover a inserção dos profissionais 

de engenharia neste processo. Essa inser-

ção significa a retomada da autoridade téc-

nica pelos profissionais da engenharia que 

poderão colocar à disposição da sociedade 

o seu conhecimento tecnológico no sentido 

de construir estruturas para a vida social 

e, assim, contribuir para a reconstrução 

do país. E essa contribuição pode-se dar 

nas mais diversas áreas como mobilidade 

urbana, preservação do meio ambiente, 

ampliação da política habitacional, infraes-

trutura de transporte e várias outras, com o 

intuito de construir, nos próximos anos, um 

país, que além de rico, respeite e favoreça 

o desenvolvimento humano, a vida e o meio 

ambiente. Para isso, é necessário reafirmar 

junto às esferas públicas, às empresas e 

à sociedade que os melhores empreendi-

mentos são aqueles planejados e projeta-

dos pelos profissionais da engenharia, que 

detêm o conhecimento para isso. 

Fortalecer os inspetores e 
investir na modernização 
da fiscalização
Outro importante compromisso as-

sumido é o de fortalecer os inspetores do 

Conselho em todas as regiões do estado, 

tornando-os mais autônomos e representa-

tivos, subsidiando-os para atuar em defesa 

dos grandes temas de interesse da cate-

goria, bem como em projetos regionais e 

locais. Além disso, a nova administração do 

Crea-Minas irá investir na estrutura física 

das inspetorias e no apoio estrutural aos 

inspetores e ampliar a representação do 

Conselho para outros municípios mineiros.

Apesar de a atuação da fiscalização do 

Crea-Mina ser totalmente informatizada, 

com instrumentos e ferramentas de gestão 

de ponta que se destacam como modelos 

para outros órgão fiscalizadores em Minas 

Gerais, a nova gestão quer aprimorá-la. 

Com intuito de regularizar o exercício pro-

fissional, vai otimizar as ações através da 

simplificação e padronização dos procedi-

mentos visando instrumentalizar e capa-

citar suas equipes de trabalho. É também 

prioridade modernizar a atuação fiscal do 

Conselho, buscando dar mais segurança à 

sociedade e garantir ao profissional acesso 

ao mercado de trabalho, coibindo ações de 

pessoas físicas e jurídicas no exercício ile-

gal da profissão. 

Com isso, visa aproximar o objeto da 

fiscalização dos anseios sociais, fazendo 

com que o modelo atual avance para além 

das atribuições legais, como espera a so-

ciedade. A ideia é especializar a fiscalização 

para que ela possa atuar por modalidades 

de empreendimentos como nas cadeias 

produtivas de alimentos, no agronegócio, na 

mineração, na construção civil, nos setores 

de informação, na geração e distribuição 

de energia elétrica, na mineração, na ele-

tromecânica e na siderurgia, dentre outros 

empreendimentos que demandam conheci-

mentos específicos. Essa especialização é 

necessária devido ao grande avanço tecno-

lógico que tem ampliado sistematicamente 

o conhecimento e gerado cada vez mais 

especialidades, o que amplia o número de 

profissões.

O diretor Técnico e de Fiscalização, 

engenheiro agrônomo Bernardo Scarpelli 

acredita que o compromisso da nova ges-

tão com os profissionais será cumprido no 

próximo triênio através de ações contínuas, 

especializadas e detalhadas maoria das 

as áreas abrangidas pelo Sistema Confea/

Creas. “Para o sucesso deste modelo de 

fiscalização, a capacitação do quadro de 

agentes fiscais é fundamental para a me-

lhoria contínua dos trabalhos. O Conselho, 
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ao longo dos últimos anos, tem aprimorado 

a sua forma de atuação, mas consideramos 

que o avanço do modelo proposto fará com 

que Crea-Minas cumpra com eficiência 

seu compromisso legal. Para isso, todas as 

ações da fiscalização do Conselho continu-

arão pautadas pelos princípios da eficiência 

e celeridade, visando a maximização de 

resultados para o bem da sociedade e de 

todos os profissionais”, ressalta o diretor.

Potencializar a atuação das 
entidades de classe 
A consolidação das entidades de clas-

ses como espaço de integração e apoio 

às políticas públicas de desenvolvimento 

local, agregando os diversos segmentos 

profissionais em cada região, também é 

compromisso da nova gestão. O objetivo é 

investir nas entidades para favorecer o de-

sempenho de cada uma delas, transferindo, 

de forma mais fácil e melhor estruturada, 

os recursos. Para isso, propõe criar uma 

estrutura organizacional capaz de facilitar 

os fluxos para que as entidades possam 

desempenhar com eficiência o seu papel 

junto aos seus associados de maneira cada 

vez mais sustentável, consolidando a sua 

importância no dia a dia do profissional, da 

sociedade e da região a qual pertence. Esse 

investimento para fortalecer as entidades, 

no entanto, não será apenas financeiro, 

mas institucional, com a elaboração de uma 

agenda que deverá integrá-las em todo o 

estado através de assinatura de convênios 

de fiscalização e de integração com órgãos 

da União, do Estado e dos municípios.

Um exemplo exitoso de convênio visan-

do ação conjunta entre entidade e municí-

pio é a parceria firmada entre a Associação 

Regional de Engenharia e Arquitetura de 

São Sebastião do Paraíso (Area-SSP) e 

a administração local. Além de moderni-

zar a ação fiscal, através da aplicação de 

metodologia e tecnologia inovadoras, con-

jugando o tratamento respeitoso entre os 

envolvidos, possibilitou a redução de mul-

tas e o aumento natural da arrecadação do 

município para ser revertido em benefíco da 

comunicade. Neste convênio, a entidade de 

profissionais executa um trabalho de auxílio 

à fiscalização municipal por meio de ações 

orientativas e educativas, principalmente no 

que diz respeito à legislação urbana rela-

cionada ao Código de Obras e de Posturas 

e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, dentre 

outras.

O trabalho desenvolvido pela Federação 

das Associações de Engenharia e Arquite-

tura de Minas Gerais (Faea-MG) foi funda-

mental para esse convênio. Ela prestou as-

sessoria à Area-SSP desde as negociações 

para implantação do convênio, bem como 

na aplicação de metodologia, tecnologia e 

gestão. O presidente da Federação, enge-

nheiro civil Jean Marcus Ribeiro acredita 

que a replicação desta experiência gerará 

resultados importantes em benefício das 

entidades, dos profissionais e da socieda-

de. “Estamos confiantes, pois este projeto 

Avançar com visão do futuro possibilitará 

grandes mudanças e transformações no 

olhar e nas ações das lideranças de nosso 

Sistema”, reforça Jean.

Essa é justamente a ideia da nova ges-

tão, que pretende apoiar este tipo de par-

ceria, levando-as como exemplo e como 

contribuição para outros municípios. Ações 

como essa, juntamente com as de fiscali-

zação do Crea-Minas, também podem ser 

potencializadas com a colaboração das en-

tidades de classe. Elas são fundamentais, 

pois, além de possibilitar a sustentabilidade 

das entidades, aproxima do Conselho todos 

os profissionais que estão distribuídos em 

cada região de Minas Gerais. Para a nova 

gestão, o conceito de sustentabilidade das 

entidades deverá partir do princípio de que 

os profissionais envolvidos tenham o co-

nhecimento da atividade social, econômica 

e produtiva da região onde a categoria está 

inserida.

A implementação de todas essas ações, 

no entanto, só será possível com a partici-

pação, não só das entidades de classe, mas 

de todos os agentes e segmentos que com-

põem o Conselho e contribuem para que ele 

exerça com responsabilidade e profissiona-

lismo a sua missão junto à sociedade.

Para o engenheiro Jobson Andrade, o 

grande desafio da nova gestão é cumprir 

os compromissos assumidos e reafirmar a 

missão do Conselho de defender os interes-

ses sociais e humanos, promover a valoriza-

ção das profissões, o desenvolvimento sus-

tentável e a excelência do exercício e das 

atividades profissionais. O presidente do 

Conselho enfatiza que não falta disposição 

para trabalhar no sentido de fazer com que, 

até 2014, o Crea-Minas seja referência no 

atendimento ao público, na fiscalização e na 

valorização das profissões. “Trabalhamos 

para sermos reconhecidos pelos profis-

sionais, empresas e instituições de ensino 

como um conselho profissional essencial 

na defesa dos interesses da sociedade. 

Reafirmo que o meu compromisso maior 

é com a engenharia e com essa categoria 

profissional. Neste sentido, me propondo a 

fazer uma gestão participativa e aberta ao 

diálogo, em que o foco principal seja a vida 

das pessoas. As portas do nosso Conse-

lho estarão sempre abertas. Vamos dar as 

mãos para que possamos, juntos, mostrar 

que essa nossa categoria é a maior e a me-

lhor. Agradeço o apoio dos profissionais que 

nos deram o seu voto de confiança no dia 

8 de novembro e convido a todos para que, 

juntos, possamos fazer um Conselho cada 

vez mais eficiente, aberto e participativo. 

Cada vez mais atuante na valorização das 

nossas profissões, dos nossos profissionais 

e na defesa da sociedade”, finalizou. 
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Consolidar o Colégio Estadual de Instituições de Ensino
Uma das principais novidades da nova 

gestão foi a criação do Colégio Estadual 

de Instituições de Ensino (CEIE). Primeira 

experiência no Brasil, o CEIE é um órgão 

consultivo do Crea-Minas que congrega 

as Instituições de Ensino (IEs) sediadas no 

estado e representativas dos profissionais 

nas modalidades regulamentadas e fis-

calizadas pelo Sistema Confea/Creas nos 

níveis técnicos, tecnológicos e superior. O 

objetivo do colégio é promover alianças 

entre o Conselho e as IEs, no sentido de 

priorizar a formação e a qualificação, am-

pliando o número de profissionais prepa-

rados para enfrentar os desafios do futuro. 

Este fórum debaterá e encaminhará, 

por exemplo, questões relativas à qualida-

de e à transferência de tecnologia entre IEs 

e empresas e os projetos pedagógicos nos 

seus nascedouros. Isso porque o Conselho 

vem tendo algumas divergências com as 

novas profissões e consequentes atribui-

ções, já que elas são formuladas através 

do projeto pedagógico nas IEs, que têm 

autonomia para ministrar o curso. Em al-

guns casos, ao formar, o estudante se de-

para no Conselho com a falta de atribuição 

naquela profissão em que se formou. Daí 

a importância de aproximar o Crea-Minas 

das IEs para retomar o diálogo com este 

espaço da formação do profissional. O in-

tuito é interagir com os coordenadores e 

diretores de cursos justamente para que 

se possa definir critérios para atribuir 

àquele profissional que está entrando para 

o mercado os seus direitos e deveres no 

exercício da sua profissão. 

Para a engenheira civil Enid Drumond, 

professora da Fumec e integrante do Gru-

po de Trabalho para implantação do Co-

légio de Instituição de Ensino, a criação 

do órgão foi importante porque faltava ao 

Crea-Minas um fórum representativo das 

Instituições de Ensino. “A representação 

das IEs se dava apenas nas câmaras e 

havia a necessidade de criar esse colégio 

para subsidiar o Conselho nos temas rela-

tivos à legislação do ensino. O que aconte-

cia era que o Crea estava distante das IEs e 

as IEs distante do Crea, e quem sofria com 

isso era o profissional”, ressalta. A enge-

nheira, que foi conselheira do Crea-Minas 

representando a Faculdade de Engenharia 

e Arquitetura da Fumec, de 2008 a 2011, 

lembra que uma tentativa do Sistema Con-

fea/Creas de se aproximar do mercado foi 

através da Resolução 1.010/2005 que 

propõe uma flexibilização das atribuições 

que, segundo ela, também ficou distante 

da escola já que não foi discutida dentro 

das IEs. “O CEIE pretende ser um fórum 

de aproximação e de discussão de temas 

de interesse dos dois lados, contribuindo 

para não haver distorções em relação as 

atribuições”, enfatiza Enid.

Atribuições do CEIE 
- criar espaços de discussão, através da 

promoção de palestras, cursos e eventos, 

sobre assuntos de interesse dos profissio-

nais que devem manter registro junto ao 

Sistema Confea/Creas;

- participar das discussões sobre o plane-

jamento estratégico do Crea-Minas;

- contribuir para o aperfeiçoamento das 

atribuições profissionais através de suges-

tões de procedimentos junto ao Sistema 

Confea/Creas;

- elaborar projetos de aperfeiçoamento do 

currículo profissional com base nas expe-

riências dos associados de cada uma das 

instituições;

- manter programas de capacitação/atri-

buição profissional em consonância com 

as mudanças de conjuntura de mercado;

- traçar estratégias para melhorar as re-

lações institucionais na sociedade, pro-

movendo a valorização dos profissionais 

do Sistema Confea/Creas, como agentes 

transformadores, importantes para o de-

senvolvimento sustentável dos municípios 

e do Estado brasileiro;

- através da troca de experiência, traçar 

um diagnóstico das principais dificuldades 

das instituições de ensino;

- discutir e propor ações que auxiliem na 

consolidação das políticas implementadas 

pelo MEC.M
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Eleito para a presidência do Crea-Minas para o triênio 2012/2014, 

o engenheiro civil Jobson Andrade assumiu a gestão em janeiro 

tendo como slogan “Avançar com visão do Futuro”. Numa eleição 

que envolveu diversos segmentos da sociedade mineira, como 

prefeituras, parlamentares, sindicatos, associações de profis-

sionais de todo o estado, Jobson obteve 3.673 votos do total de 

6.121 votos válidos. Formado pela Universidade do Vale do Rio 

Doce – Univale, Jobson tem 18 anos de atuação profissional. Em-

presário e gestor público, o presidente do Conselho é especialista 

em gerenciamento de projetos e na elaboração de empreendi-

mentos públicos, privados e internacionais. Nos últimos 12 anos 

participou ativamente do Crea-Minas. Em 2000, foi indicado pelo 

Sindicato dos Engenheiros de MG conselheiro para um mandato 

de três anos. Em 2009, foi homologado pelo plenário do Crea-

Minas vice-presidente do Conselho, cargo que exerceu até 2010.

Nesta entrevista à revista VÉRTICE, Jobson fala dos seus planos e 

das suas expectativa para gestão que se inicia.

VÉRTICE - A sua eleição envolveu os mais diversos segmentos 
políticos e sociais de Minas. Agora que assumiu a presidência 
do Conselho, quais são as suas expectativas para esta gestão? 
Jobson Andrade – Primeiramente a nossa eleição teve um impacto 

tão grande porque as atividades econômicas nos últimos seis anos 

desenvolveram bastante e a categoria cresceu muito do ponto de 

vista dos espaços de trabalho. Outro fator importante que contri-

buiu para o envolvimento de vários segmentos da sociedade, foi o 

fato de a gestão anterior ter investido numa maior exposição do 

Crea-Minas em relação aos temas de interesse da sociedade. A 

minha expectativa é prestar contas ao chegar no final da gestão, 

daqui a três anos, tendo cumprido o nosso programa proposto 

durante a campanha. Os nossos principais eixos de gestão são: 

modernização administrativa, com a aplicação das ferramentas da 

tecnologia a serviço do profissional; melhoria continua da presta-

ção de serviço do Conselho; resgate da autoridade técnica; inser-

ção social com participação propositiva nos grandes debates que 

envolvam a engenharia, fazer uma gestão de pessoas voltada para 

o treinamento e formação do nosso público interno e externo, ofe-

recendo capacitação para que a categoria possa participar mais da 

vida social e aproximação das instituições do ensino. Eu espero da-

qui a três anos poder prestar contas de todo esse elenco de ações.

“A minha expectativa é prestar 
contas ao chegar no final da gestão, 
daqui há três anos, tendo cumprido o 
nosso programa proposto durante a 
campanha”

VÉRTICE - Assim que tomou posse, você se deparou com a po-
lêmica sobre a fixação, pelo Conselho Federal, dos valores das 
anuidades e das taxas devidas pelos profissionais e empresas 
registrados nos Creas. Que medidas foram tomadas pelo Crea-
Minas em relação a essa questão? 
Jobson Andrade – Primeiramente é o conceito. As taxas foram 

mudadas no ano passado por uma ação do Conselho Federal em 

caráter de lei. Dessa forma, foram mudadas todas as taxas dos 

conselhos que ficaram nos limites maiores. Porque elas vinham, 

há muito tempo, sendo arbitradas por resoluções internas sem o 

amparo de uma lei federal. Essa lei federal apareceu e o Confea 

resolveu baixar uma resolução que engessou muito a autonomia 

dos Creas, principalmente no tocante ao desconto. Quando nos 

deparamos com este problema do aumento das taxas - e não é 

só o aumento das taxas, é a modificação na forma de cobrança 

que abaixou o valor da A.R.T. e aumentou o valor da anuidade - 

fizemos uma avaliação econômico-financeira do Sistema e perce-

bemos que, em Minas Gerais, a diferença em relação à cobrança 

Entrevista

Investindo na modernização

Jobson Andrade toma posse na presidência do Crea-Minas
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anterior, se ela continuasse igual,era de um aumento de apenas 

3% na receita do Crea-Minas.

Então nós resolvemos, seguindo o regimento interno, propor 

ao Conselho Federal - que é o único que pode mudar a sua própria 

resolução - uma outra resolução emergencial levando em consi-

deração o equilíbrio econômico do Sistema. Solicitamos ao Confea 

a possibilidade de concedermos o desconto, já que fizemos uma 

avaliação e chegamos a conclusão que uma taxa de anuidade 

bem menor que a de R$ 350,00 seria suficiente para cumprir-

mos o orçamento de metas de 2012. Infelizmente não obtivemos 

sucesso no Colégio de Presidentes e nem no Conselho Federal 

que ficou preocupado com a urgência da tramitação do projeto. 

Neste sentido, eu me candidatei e me inclui no Grupo de Ordem 

Econômica que é composto por dois presidentes de Creas e mais 

três conselheiros federais, sendo que é esse grupo que determina 

as orientações para o plenário do Confea sobre como devem ser 

as resoluções que impactam na cobrança das taxas. Durante este 

ano então nós vamos trabalhar para apresentar uma nova resolu-

ção que possa reduzir as taxas para o próximo ano.

VÉRTICE - O Crea-Minas foi muito demandado neste início de 
gestão, principalmente nos casos dos desabamentos de pré-
dios devido às chuvas intensas? Qual o papel do Conselho nes-
sas ações cobradas pela sociedade? 
Jobson Andrade – A função do Conselho é fiscalizar se há presen-

ça de profissional ilegal no exercício da profissão. Se o profissio-

nal passou pela faculdade e pegou o seu diploma, está cumprida 

a nossa missão. Mas enquanto um Conselho formado e gerido 

por profissionais e que fomenta uma grande expectativa da so-

ciedade por abrigar associações, sindicatos e representantes das 

universidades, não podemos nos furtar de dar uma visão técnica 

sobre os grandes acontecimentos, sejam eles planejados, sejam 

em sinistros como no caso do Buritis. Isso vem de encontro a um 

dos aspectos da nossa proposta de gestão que é de resgatar a 

autoridade técnica e a inserção social da engenharia. Como nós 

não fazemos perícia e nem exercemos atividades de engenharia 

dentro do Conselho, resolvemos conveniar com uma das nossas 

associações, que é o Ibape, para que ele, a partir das informações 

disponíveis, pudesse dar um parecer que elucidasse possíveis 

causas técnicas do sinistro. Não apontar responsabilidades, pois 

isso não é nossa função. E foi isso que fizemos e depois do pa-

recer do Ibape o problema tomou novos caminhos, novos rumos. 

O nosso propósito é fazer isso durante toda essa gestão. Não só 

em relação aos serviços, mas em relação aos assuntos que são 

pertinentes ao desenvolvimento, à atuação do engenheiro, ao am-

biente da engenharia.

VÉRTICE - Como será a relação dessa gestão com os profissio-
nais e seus representantes espalhados pelas várias regiões do 
estado? 
Jobson Andrade – A possibilidade do nosso relacionamento é 

muito amplo e se dará de diversas formas. Obviamente que a 

fiscalização é uma forma de relacionamento porque é uma for-

ma de garantir a presença do profissional na frente de trabalho, 

coibindo a atividade leiga. O registro e acervo também são for-

mas de relacionamento porque o Crea-Minas abriga o histórico do 

profissional de engenharia e ele precisa deste histórico o tempo 

inteiro do ponto de vista legal, formal e até do ponto de vista ético 

para comprovar aquilo que ele fez, o que ele sabe fazer, para que 

ele possa inclusive prospectar novos mercados. Agora, do ponto 

de vista da articulação das ideias dos profissionais nos projetos, 

nós vamos fazer isso através das associações, das entidades de 

classe, clubes de engenharia, instituições de ensino e sindicatos 

que têm representatividade no plenário do Conselho através dos 

seus conselheiros.

VÉRTICE - Durante a sua campanha para presidência do Con-
selho as redes sociais foram uma das uma das principais fer-
ramentas utilizadas para mobilizar os eleitores. Como pretende 
utilizar as redes sociais na sua gestão? 
Jobson Andrade – Somos um ambiente de tecnologia. A partir da 

engenharia tudo se faz. O homem vai a lua, nós voamos, assis-

timos à televisão e agora a TV web. A coisa mais surpreendente 

neste momento da história é a tão questionada modernidade. Eu 

sou um entusiasta da modernidade e penso que ela aproxima as 

pessoas. Às vezes ouço falar que as redes sociais são frias, mas 

eu acho o contrário. Para mim, as redes sociais aproximam os 

povos de diferentes culturas mais que o esporte. Então a inovação 

da nossa campanha de usar ferramentas como youtube, facebook 

e o twitter foi acertada. O Crea-Minas também tem que entrar 

neste espaço mais humanizado que aproxima as pessoas. Exis-

tem profissionais no estado entrando no facebook e perguntando 

sobre um procedimento da fiscalização e pedindo informação so-

bre o Conselho. Então fica mais personalizado e é mais um canal 

de comunicação que temos de explorar ao máximo. Nesta edição 

mesmo da VÉRTICE nós estamos lançando o facebook e o twitter 

do Conselho que serão utilizados por todos em todos os lugares 

de Minas Gerais, humanizando e aproximando e cada vez mais o 

Crea-Minas dos profissionais.
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1. Introdução 
De acordo com o Art. 3º da Resolução 

CNE-CES 11-2002, o Curso de Graduação 

em Engenharia tem como perfil do forman-

do egresso/profissional o engenheiro, com 

formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a absorver e desen-

volver novas tecnologias, estimulando a sua 

atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas, considerando seus 

aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, com visão ética e 

humanística, em atendimento às demandas 

da sociedade. 

Para garantir que o engenheiro adquira 

as competências exigidas, cada curso de 

Engenharia deve possuir um projeto peda-

gógico que demonstre claramente como o 

conjunto das atividades previstas garantirá 

o perfil desejado de seu egresso e o desen-

volvimento das competências e habilidades 

esperadas. Ênfase deve ser dada à neces-

sidade de se reduzir o tempo em sala de 

aula, favorecendo o trabalho individual e em 

grupo dos estudantes. 

As avaliações feitas pelas comissões 

de avaliadores designadas pelo INEP carac-

terizam-se pela visita in loco aos cursos e 

instituições públicas e privadas e se desti-

nam a verificar as condições de ensino, em 

especial aquelas relativas ao perfil do corpo 

docente, as instalações físicas e a organi-

zação didático-pedagógica. Este trabalho 

vai mostrar os principais aspectos a serem 

considerados por uma comissão de avalia-

ção durante uma visita in loco com vista à 

autorização de cursos de engenharia. 

2. Aspectos legais da autorização 
de cursos de engenharia
A legislação brasileira de avaliação da 

Educação Superior tem fundamento na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei nº 9394/1996), que vincula a ava-

liação da qualidade à regulação acreditató-

ria. Determina que é competência da União 

“coletar, analisar e disseminar informações 

sobre a educação” e “assegurar processo 

nacional de avaliação do rendimento esco-

lar”, “baixar normas gerais sobre cursos de 

graduação e pós-graduação” e “assegurar 

processo nacional de avaliação das institui-

ções de educação superior, com a coopera-

ção dos sistemas que tiverem responsabili-

dade sobre este nível”. 

Define, ainda, que “a autorização e o 

reconhecimento de cursos, bem como o 

credenciamento de instituições de educa-

ção superior, terão prazos limitados, sendo 

renovados periodicamente, após processo 

regular de avaliação”. Complementa que os 

resultados deste processo regular de avalia-

ção podem gerar sanções e punições, além 

de outras medidas próprias desta perspecti-

va. Um dos objetivos indicados para tal seria 

orientar a qualificação do corpo docente. A 

estreita relação entre avaliação e formação 

requer uma análise das bases conceituais 

do processo avaliativo dos cursos de gradu-

ação (LUCE e MOROSINI, 2009).

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) e deu outras 

Providências e no Art. 1º ficou instituído o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educa-

ção Superior (SINAES), com o objetivo de 

assegurar processo nacional de avaliação 

das instituições de educação superior, dos 

cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes, nos termos 

do art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996.  

A Concepção de Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) e sua articulação com Proje-

to Pedagógico Institucional (PPI), o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o 

Currículo são elementos fundamentais para 

avaliação. (INEP, 2009).

2. Principais aspectos a avaliar 
durante uma avaliação in loco
3.1. Organização didático-pedagógica
• Administração Acadêmica: coorde-
nação e colegiado de curso
O coordenador do curso deverá co-

nhecer o Projeto Pedagógico do Curso e 

apresentar experiência comprovada na área 

desejada. Já o colegiado deve ter represen-

Artigo Técnico

A autorização de cursos 
de engenharia no Brasil 
O objetivo deste trabalho é mostrar os principais aspectos a serem considerados por 
uma comissão de avaliação durante uma visita in loco com vista à autorização de cursos 
de engenharia. Utilizou-se como base o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) que tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação 
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional, entre outras. 
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tantes dos professores do curso, técnicos 

administrativos e prever a inserção de alu-

nos logo no primeiro período do curso.

• Projeto Pedagógico do Curso: con-
cepção, currículo e avaliação
O Projeto Pedagógico do Curso deve 

refletir a realidade aplicável e realista de um 

curso de engenharia. É na ação pedagógica 

da instituição que se torna possível a efe-

tivação de práticas pedagógicas concretas 

da formação do engenheiro. É nessa ação 

que se cumpre e se realiza a intencionalida-

de orientadora do projeto construído. Deve-

se observar ainda se os objetivos do curso 

estão plenamente definidos, indicando os 

compromissos institucionais em relação ao 

ensino, à pesquisa, à extensão e ao perfil 

do egresso. 

• Atividades Acadêmicas Articuladas 
à Formação: prática profissional e/
ou estágio, TCC e atividades comple-
mentares
Durante uma visita in loco, os avaliado-

res devem observar que um curso de en-

genharia deve possuir, principalmente, um 

sólido embasamento em matemática, quí-

mica, física e informática; conhecimentos 

gerais de engenharia; conhecimentos apro-

fundados em áreas específicas de cada cur-

so e relacionados com prática profissional, 

resistência dos materiais; e conhecimentos 

básicos de economia, gestão e segurança. 

Isso significa que um curso deve valorizar, 

não só os aspectos emergentes e imediatos 

das ciências exatas, mas também as impli-

cações dessas transformações, no que diz 

respeito ao papel da ciência e tecnologia na 

formação do futuro engenheiro.

 Quanto ao projeto do curso e em rela-

ção ao atendimento ao discente, os avalia-

dores devem analisar se o mesmo prevê um 

programa sistemático das atividades, pleno 

atendimento a atividades extraclasse, apoio 

psicopedagógico ao discente e atividades 

de nivelamento.

3.2. Corpo docente e Técnicos-Admi-
nistrativos

• Perfil Docente
Para o MEC/INEP, a qualificação do cor-

po docente da instituição tem o maior peso 

entre as demais categorias. O MEC entende 

que o professor é o elo mais importante no 

processo ensino-aprendizagem. No caso da 

visita in loco, os avaliadores devem-se fun-

damentar nas fontes de consulta: PPC, PDI 

e demais documentos institucionais para 

que sejam comprovadas todas as infor-

mações sobre a realidade dos docentes do 

curso a ser autorizado, como por exemplo, a 

titulação de mestrado e doutorado.

3.3. Instalações físicas das institui-
ções de ensino superior (IES)

O ensino de engenharia deve criar con-

dições para que o engenheiro possa com-

petir e qualificar-se adequadamente. Nesse 

sentido, o MEC estabelece vários aspectos 

a considerar, diante da autorização de cur-

sos de engenharia, cuja síntese é mostrada 

a seguir.

As instituições devem possuir: Sala de 

professores e sala de reuniões; Gabinetes 

de trabalho para professores; Salas de aula 

adequadas; Acesso dos alunos a equipa-

mentos de informática. Quanto à Biblioteca 

a mesma deve possuir: Livros da bibliografia 

básica; Livros da bibliografia complemen-

tar; Periódicos especializados; Instalações, 

laboratórios Específicos e infraestrutura e 

serviços dos laboratórios especializados.

4. Considerações finais
O MEC considera como Requisitos Le-

gais os seguintes pontos: Coerência dos 

conteúdos curriculares com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN; exigên-

cia de Estágio supervisionado; Disciplina 

optativa de Libras (Dec. N. 5.626/2005; 

Carga horária mínima e tempo mínimo de 

integralização (Parecer CNE/CES 08/2007 

e Resolução CNE/CES 02/2007; Condições 

de acesso para portadores de necessidades 

especiais (Dec. 5.296/2004, a vigorar a 

partir de 2009; Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC.

Na elaboração do parecer final, os 

avaliadores devem se comprometer em 

descrever a realidade encontrada em for-

ma imparcial e isenta de qualquer ato que 

beneficie pontos negativos não observados. 
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Política Nacional de Mobilidade Urbana 
incentiva transporte público e coletivo 
O marco legal trabalha com a articulação de políticas de mobilidade com as de 
desenvolvimento urbano, com ênfase nos transportes não-motorizados e coletivos 

Substituir a cultura do automóvel e do 

individual por um novo modelo de uso do 

espaço público, centrado nas pessoas é o 

desafio proposto pela Lei 12.587, que insti-

tui as diretrizes da Política Nacional de Mo-

bilidade Urbana (PNMU). Sancionada pela 

presidente Dilma Rousseff em 3 de janeiro 

deste ano, depois de 17 anos de tramita-

ção, a nova lei soma-se a outras leis seto-

riais complementares à Lei 10.257/2001, 

o Estatuto da Cidade.

Mobilide e inclusão
O conceito de mobilidade do marco le-

gal trabalha com a articulação de políticas 

de transporte, circulação e acessibilidade 

com a política de desenvolvimento urbano. 

Construída ao longo das últimas décadas, 

a discussão sobre o tema torna-se mais 

aprofundada com o lançamento, em 1996, 

da publicação Transporte humano: cidades 
com qualidade de vida. Um dos marcos da 

crítica e crise da mobilidade, a publicação 

da Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP) enfatizou a relevância do 

transporte público como eixo central para 

a reorganização das cidades e propôs a 

discussão do processo de planejamento e 

de organização da administração municipal 

para desempenhar adequadamente suas 

funções.

O somatório da baixa prioridade para 

o transporte coletivo, aumento da frota 

de automóveis, carência de investimentos 

públicos e falta de articulação de políticas 

públicas nacionais consolidou o mode-

lo de mobilidade das cidades brasileiras 

como fator de exclusão social. Belo Hori-

zonte é um exemplo dessa combinação. 

Na dissertação Deslocamentos urbanos e 
desigualdades sociais: um estudo do mo-
vimento diário da população de Belo Hori-
zonte, o mestre em sociologia Arnaldo Lôpo 
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Mont’Alvão Neto aponta que há, em média, 

1,7 deslocamentos diários por habitante na 

Região Metropolitana de BH e que o tempo 

consumido nessa atividade é de aproxima-

damente uma hora e meia. A maioria dos 

deslocamentos é feito por pessoas com 

maior renda e escolaridade, enquanto uma 

parcela da população, por não conseguir 

arcar com o preço das tarifas, vê-se im-

possibilitada de usufruir de serviços essen-

ciais, incluindo acesso ao trabalho.

Esse padrão de mobilidade centrado no 

transporte motorizado individual traz con-

seqüências negativas para as cidades, com 

destaque para os problemas ambientais, 

perdas de tempo com congestionamen-

tos e aumento dos acidentes de trânsito. 

Para garantir a fluidez dos automóveis, são 

necessárias ampliações do sistema viário, 

que drenam a maior parte dos recursos 

destinados aos transportes urbanos. Com 

poucos investimentos, a qualidade do 

transporte coletivo cai, estimulando o uso 

do transporte individual, estabelecendo um 

círculo vicioso.

Para reverter o processo, a Política Na-

cional de Mobilidade Urbana cria condições 

para que os municípios estabeleçam ins-

trumentos de gestão da mobilidade. Com 

eles, é possível trabalhar com o par estímu-

lo/desestímulo para direcionar os melhores 

usos dos modos de transporte para a ci-

dade, inclusive com impostos ou pedágios.

Transporte e desenvolvimento
Outra novidade é a exigência de que os 

municípios acima de 20 mil habitantes ela-

borem seus planos de mobilidade urbana, 

que deverão ser revistos a cada dez anos. 

Com a nova lei, o número de municípios 

obrigados a elaborar o plano de mobilidade 

ou integrá-lo ao Plano Diretor passa de 38 

para 1.663. Antes, a exigência era restrita 

àqueles com mais de 500 mil habitantes.

A necessidade de planejar a mobili-

dade integrada ao planejamento urbano 

é considerada um dos principais avanços 

do marco legal pela doutora em geografia 

Julieta Fernandes, que há mais de 20 anos 

atua como técnica da Secretaria de Trânsito 

e Transportes de Uberlândia. Segundo ela, 

não tem como pensar o desenvolvimento 

da cidade sem a mobilidade e vice-versa. 

“Um fortalece e corrige o outro, por isso, é 

importante fazer a integração entre o Plano 

Diretor e o de mobilidade”, enfatiza.

Julieta Fernandes destaca ainda a di-

retriz de prioridade dos transportes não 

motorizados sobre os motorizados e do 

coletivo sobre o individual motorizado. Em 

Uberlândia, essa diretriz tem legitimado 

ações de criação dos corredores de trans-

porte coletivo por ônibus e possibilitado o 

tratamento do sistema de circulação com 

maior atenção aos deslocamentos por 

bicicleta e a pé. “Ao planejar o transpor-

te coletivo, demos atenção especial aos 

pedestres. Constituímos um sistema de 

transportes observando as interfaces da 

circulação como um todo”, explica Julieta.

O engenheiro civil Marcelo Cintra, ge-

rente de Coordenação de Políticas de Sus-

tentabilidade da Empresa de Transportes e 

Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), avalia 

que, para a elaboração de planos de mo-

bilidade factíveis, “é preciso entender que 

a mobilidade está a serviço da cidade, por 

Planos de Mobilidade
A Política Nacional de Mobilidade 

Urbana entra em vigor em abril de 2012, 

100 dias após ser sancionada, e estabe-

lece o prazo de três anos para que cada 

município elabore seu plano de mobilida-

de urbana ou o integre ao Plano Diretor 

local. As cidades que não observarem o 

prazo ficam impedidas de receber recur-

sos orçamentários federais destinados à 

mobilidade até que atendam à exigência.

O engenheiro civil, mestre em trans-

porte e professor da universidade Estadu-

al de Montes Claros (Unimontes), Narciso 

Ferreira dos Santos Neto, vê no prazo es-

tabelecido um complicador e estima que 

“os municípios que não possuem Plano 

Diretor ou naqueles em que houve uma 

participação popular inexpressiva terão 

dificuldades em elaborar o plano de mo-

bilidade”. Trabalhar com prazos maiores, 

entretanto, traz riscos de se perderem 

recursos e objetividade. Para equilibrar 

a equação, Narciso acredita que é ne-

cessário ampliar a discussão técnica, de 

forma a permitir que os municípios se be-

neficiem de fato da nova legislação. “Nós, 

profissionais técnicos, temos um grande 

desafio e eu espero que o Crea-Minas 

participe ativamente deste processo”, 

afirma.

O diretor de Relações Institucionais 

do Crea-Minas, engenheiro de minas 

José Tarcísio Caixeta, acredita que a 

participação dos profissionais das áre-

as tecnológicas será fundamental. “Eles 

poderão contribuir tecnicamente para a 

discussão da mobilidade, de seus entra-

ves e para que os planos de mobilidade 

sejam projetados não só no curto prazo”, 

observa.

O Crea-Minas, segundo Caixeta, pode 

contribuir com a elaboração dos planos 

de mobilidade por meio da articulação 

das entidades de classe. “A permeabilida-

de do Crea, com 60 inspetorias em todo o 

estado, permite contribuir não apenas do 

ponto de vista técnico, por meio das en-

tidades, mas do convencimento político, 

essencial para que as cidades se enga-

jem nesse processo”, afirma.
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isso, a sociedade precisa saber o que quer”.

Marcelo conta que, em Belo Horizon-

te, o plano de mobilidade foi desenhado 

com marco conceitual semelhante ao da 

lei. Ele destaca o monitoramento como 

um dos pontos chave do plano. “Estamos 

trabalhando contra a corrente para romper 

o modelo. Então, não adianta ter o melhor 

plano se ele não for colocado em prática”.

O engenheiro observa que algumas po-

líticas urbanas adotadas na capital podem 

ser entendidas como de mobilidade. “Nosso 

Plano Diretor prevê o uso misto de várias 

zonas de forma a incentivar a descentrali-

zação e desconcentração”, reforça. Ele cita, 

também, as políticas de indução de cres-

cimento econômico ao longo dos corredo-

res de transportes coletivos, que tem como 

base o conceito de Desenvolvimento Orien-

tado pelo Transporte (TOD – Transit Orien-

ted Development), cujo foco principal são os 

transportes não motorizados e coletivos.

Lacunas
Segundo estudo do Instituto de Pes-

quisa Econômica Aplicada (Ipea), a nova lei 

não abordou algumas questões essenciais 

para o planejamento da mobilidade como 

o financiamento das gratuidades e bene-

fícios a determinadas classes de usuários 

do transporte público coletivo, mecanismos 

permanentes de financiamento da infraes-

trutura e o transporte urbano em cidades de 

patrimônio histórico. A Lei também não dis-

ciplinou as condições de acesso a recursos, 

inclusive para aquisição e renovações de 

frotas, realizadas por instituições federais.

Embora o acesso esteja condicionado 

à elaboração dos planos de mobilidade, o 

Ipea alerta que, sem uma regulamentação 

eficaz, pode-se repetir a experiência viven-

ciada com os planos diretores. “a obriga-

toriedade de elaboração dos planos direto-

res estabelecida no Estatuto das Cidades 

provocou uma corrida dos municípios para 

elaborar seus planos, mas de modo gené-

rico e questionável, tanto do ponto de vista 

técnico quanto da participação social na 

elaboração dos mesmos”.

Leia mais: 

Caderno de Referência para Elaboração
de Plano de Mobilidade Urbana
http://migre.me/8g5IU

Sistema de Informações da 
Mobilidade Urbana
http://migre.me/8g6kz
 
Comunicado nº 128 - A nova Lei de Diretrizes 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana
http://migre.me/8g6hA

Não Transporte - a reconquista 
do Espaço Tempo Social 
http://migre.me/8g6u0

Mobilidade e Pobreza 
http://migre.me/8g6uY

Observatório da Mobilidade de Belo Horizonte
http://migre.me/8g6wt

Cidade
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Passados 20 anos da Eco 92, a Rio 

+20 - Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável - 

pretende ir além da discussão ambiental. 

São dois os temas que estão em foco 

na Conferência: a economia verde no 

contexto do desenvolvimento sustentável 

e da erradicação da pobreza; e o quadro 

institucional para o desenvolvimento 

sustentável. 

A previsão é de que mais de 50 mil 

pessoas, incluindo chefes de Estado, 

representantes de governos, sociedade 

civil e setor privado, participem da Rio 

+20 para discutir o tema que, desde a 

histórica conferência de Estocolmo, em 

1972, mobiliza a atenção e a preocupação 

mundial na busca do desenvolvimento 

econômico e social. A Conferência será 

realizada entre os dias 20 e 22 de junho.

Desafio
O desafio da sustentabilidade proposto 

pela Rio +20 é uma oportunidade de 

mudar o modelo de desenvolvimento 

econômico que ainda não contempla de 

forma satisfatória preocupações com 

o desenvolvimento social e a proteção 

ambiental. 

A proposta da Economia Verde é que 

o poder da economia seja utilizado para 

centralizar e fortalecer as propostas de 

sustentabilidade que envolvam justiça 

social e ambiental. Para tanto, é necessário 

construir um sistema de instituições e 

políticas, com eficaz controle social, que 

direcionem as atividades econômicas para 

o caminho desejado.

Na definição do Pnuma, a Iniciativa 

Economia Verde (IEV, ou GEI-Green 

Economy Initiative, em inglês), lançada 

em 2008, concebe Economia Verde 

como aquela que resulta em melhoria 

do bem-estar humano e da igualdade 

social e ao mesmo tempo em que reduz 

significativamente os riscos ambientais e a 

escassez ecológica. 

A IEV destaca-se por três 

características: é pouco intensiva em 

carbono, eficiente no uso de recursos 

naturais e socialmente inclusiva. Nessa 

proposta, o crescimento na renda e no 

emprego é puxado por investimentos 

públicos e privados que reduzem emissões 

de carbono e a poluição. 

Ambiente

Economia Verde dominará
debates da Rio + 20 
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Ambiente

A expressão Economia Verde (EV) 

ainda tem significados e implicações 

controversos, relacionada ao conceito mais 

amplo de Desenvolvimento Sustentável, 

consagrado pelo Relatório Brundtland, 

de 1987, e assumido oficialmente pela 

comunidade internacional na Rio-92. Sua 

ideia central é que processos produtivos 

da sociedade e as transações deles 

decorrentes contribuam cada vez mais 

para o Desenvolvimento Sustentável.

Polêmica
Mais abrangente do que a economia 

de baixo carbono, a Economia Verde não 

se limita aos processos econômicos com 

baixa ou nenhuma emissão de gases de 

efeito estufa, incluindo também processos 

relacionados ao combate às mudanças 

climáticas provocadas pelo homem, ou 

seja, as de origem antrópica. 

Como elemento do Desenvolvimento 

Sustentável, a Economia Verde também 

deve ser necessariamente inclusiva, 

demandando a erradicação da pobreza, a 

redução das desigualdades e a promoção 

dos direitos humanos e sociais, segundo 

aconselham seus principais defensores 

junto a fóruns internacionais e agências 

multilaterais, como o Pnuma, o Banco 

Mundial e a Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (Pnuma) ressalta que 

o Brasil tem um impacto importante na 

preservação dos recursos naturais, já que é 

o quinto país maior do mundo em território 

e população. Além disso, de acordo com 

estimativas do Pnuma, o Brasil tem se 

destacado pelos esforços para reduzir o 

desmatamento e a emissão de gases do 

efeito estufa, assim como por sua produção 

sustentável de etanol e expansão em outras 

áreas de eficiência como a energia eólica e 

o aquecimento solar. 

Longe de ser um consenso, o 

Desenvolvimento Sustentável é apontado 

por alguns movimentos sociais como um 

novo disfarce para o sistema econômico, 

que até pode trazer algumas melhorias 

em áreas como eficiência energética e 

gerenciamento de água, mas que não 

modificaria o capitalismo dos tempos de 

hoje em seus fundamentos, principalmente 

o da maximização do lucro, o redução de 

custos de produção e – especialmente – a 

mercantilização da vida e da natureza.

Para o médico e ambientalista, 

coordenador do Projeto Manuelzão, Apolo 

Heringer Lisboa, a discussão feita em 

torno da Economia Verde na Rio +20 tem 

que ser radical. Mas, ele acredite que os 

assuntos predominantes serão a economia 

de baixo carbono e o crédito de carbono. 

“Precisamos ir além. Temos que tomar 

medidas mais duras em relação ao modelo 

energético, à mobilidade. Nossa meta 

deveria incluir o desmatamento zero no 

Brasil. Também a monocultura extensiva 

deveria ser questionada e a diminuição ou 

abolição do uso de agrotóxicos”, enfatiza. 

Apolo entende que para o país promover 

mudanças reais precisa pensar macro 

e sistemicamente. “Os detalhes vamos 

construindo no percurso. Não adianta 

ficarmos debatendo crédito de carbono 

sem mudar a matriz energética, sem 

questionar o modelo de mobilidade e 

sem implantar um transporte coletivo de 

qualidade. É preciso mexer nas estruturas”, 

defende Apolo. 

Tecnologia verde
Um dos questionamentos que irá 

prevalecer na Rio+20 refere-se ao tipo 

de desenvolvimento que o mundo quer 

hoje. De acordo com os organizadores da 

Conferência, será necessário encontrar 

elementos que unam os países, entre 

os quais se destaca, com grande 

potencial de agregar esforços e produzir 

consensos, a inovação tecnológica para a 

sustentabilidade. A expansão da fronteira 

social com a criação de mercados 

consumidores de massa e a diversificação 

da matriz energética mundial com maior 

uso de fontes sustentáveis constituem 

elementos-chave na direção do novo 

modelo. 

O Brasil identifica três questões 

diretamente associadas à dimensão 

da inovação tecnológica: a segurança 

energética, com ênfase em fontes 

sustentáveis; a segurança alimentar e 

nutricional, incluída a questão de acesso 

à água e à inovação tecnológica para a 

produção agropecuária; e o papel dos 

recursos da biodiversidade para a inclusão 

social, como a produção de fármacos para 

a saúde, por meio da conservação e uso 

sustentável da diversidade biológica e do 

acesso justo e equitativo aos benefícios da 

biodiversidade.

O engenheiro eletricista e conselheiro 

do Crea-Minas, Bruno Monteiro, conta que 

desenvolve, juntamente com seus alunos 

no Instituto Nacional de Telecomunicações 

(Inatel), vários trabalhos que impactam 

positivamente na sustentabilidade. “Temos 

o foco na tecnologia verde e dentro desse 

conceito desenvolvemos um estudo para 

diminuir o número de cabos dentro de 

um automóvel. Quando pensamos em um 

carro pode parecer pouco, mas, em larga 

escala, a redução do uso de materiais 

como o cobre, por exemplo, é muito 

grande”, explica Bruno. Ele destaca que o 

cobre é um material que tem uma vida útil, 

na natureza, estimada em 20 anos. “Além 

disso, a extração desses materiais sempre 

gera algum tipo de poluição. Minimizando 

seu consumo estamos, automaticamente, 

trabalhando em prol da sustentabilidade”, 

enfatiza.
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Ambiente

O conjunto das propostas toma por 

base modelos de desenvolvimento global 

em favor da economia verde, da erradica-

ção da pobreza e da adoção de práticas 

sustentáveis. O documento enviado pelo 

governo brasileiro para a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus-

tentável trata de 25 temas, agrupados em 

oito propostas, como criação de programas 

de proteção socioambiental global, desen-

volvimento sustentável, compras públicas 

sustentáveis, financiamento de estudos e 

pesquisas para o desenvolvimento susten-

tável e um protocolo internacional para a 

sustentabilidade do setor financeiro.

Conheça as propostas do Brasil para a Rio+20

Programa de Proteção Socioam-
biental Global - Objetiva garantir renda 

para superar a pobreza extrema em todo 

o mundo e promover ações estruturantes 

que garantam qualidade ambiental, se-

gurança alimentar, moradia adequada e 

acesso à água limpa para todos.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável - Com iniciativas concretas 

com foco em instrumentos nacionais e de 

cooperação internacional, compromissos 

políticos orientadores indicariam as prio-

ridades para guiar as políticas e ações dos 

países, organismos internacionais, bancos 

de desenvolvimento e outros atores pú-

blicos e privados, induzindo à adoção de 

comportamentos mais sustentáveis, no 

horizonte, por exemplo, de 2030.

Pacto Global para Produção e Con-
sumo Sustentáveis - Conjunto de inicia-

tivas que busca promover mudanças nos 

padrões de produção e consumo em diver-

sos setores como, por exemplo, compras 
públicas sustentáveis, classificações 
de consumo e eficiência energética e 
financiamento de estudos e pesquisas 
para o desenvolvimento sustentável.

Repositório de Iniciativas - disse-

minar e dar escala a experiências novas, 

pesquisas, soluções e práticas necessá-

rias ao desenvolvimento sustentável. 

Protocolo Internacional para a Sus-
tentabilidade do Setor Financeiro – Já 

que este possui uma capacidade de in-

dução e fomento singular na economia. 

Reconhecendo essa capacidade, diversas 

iniciativas nacionais e internacionais fo-

ram empreendidas nas últimas décadas 

com intuito de imprimir a adoção de pa-

drões mais responsáveis do ponto de vista 

ambiental e social. 

Novos Indicadores para Mensu-
ração do Desenvolvimento – Já que o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

e o Produto Interno Bruto (PIB) como me-

didas de desenvolvimento sustentável são 

limitadas, por não integrarem a grande 

diversidade de aspectos sociais e ambien-

tais aos valores econômicos, induzindo a 

percepções errôneas do grau de desen-

volvimento e de progresso dos países. 

Pacto pela Economia Verde Inclusi-
va que inclui Relatórios de Sustentabili-
dade e Índices de Sustentabilidade que 

permitem não só divulgar, mas incentivar 

e disseminar experiências sustentáveis, 

acabando por estimular e difundir a ado-

ção de boas práticas. 

Propostas para a Estrutura Institu-
cional do Desenvolvimento Sustentá-
vel deve ter como meta principal prover 

incentivos reais para que as instituições 

já existentes almejem objetivos comuns e 

os persigam a partir de estratégias con-

vergentes e atividades coordenadas. Para 

tanto deve-se pensar em itens como: me-
canismo de coordenação institucional 
para o desenvolvimento sustentável; 
reforma do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas (ECOSOC), 
transformando-o em Conselho de De-
senvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas; aperfeiçoamento da governan-
ça ambiental internacional: estabele-
cimento da participação universal e 
de contribuições obrigatórias para o 
Pnuma; lançamento de processo ne-
gociador para uma convenção global 
sobre acesso à informação, participa-
ção pública na tomada de decisões e 
acesso à justiça em temas ambientais; 
participação dos atores não-governa-
mentais nos processos multilaterais; e 
governança da água. 

Confira o resumo das 
propostas:
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Com o objetivo de aumentar a repre-

sentatividade e aprimorar as condições 

estruturais de cada inspetoria, foi realizada 

nos dias 24 e 25 de janeiro, no auditório 

do Crea-Minas, a primeira reunião ordiná-

ria do Colégio Estadual de Inspetores (CEI) 

e do Colégio Estadual de Entidades (CEE). 

No encontro, foram nomeados os inspeto-

res eleitos e designados em cada região 

de Minas Gerais e também realizada as 

eleições para os coordenadores estaduais 

e regionais dos colégios. 

Em 2012, o coordenador estadual do 

Colégio de Inspetores é o técnico em edi-

ficações Roberto Nunes de Souza, inspetor 

de João Monlevade e o adjunto é o enge-

nheiro mecânico Waldimir Telles Filho, de 

Janaúba. Para a coordenação do Colégio 

de Entidades foram eleitos o engenheiro 

civil Marcelo Chaves Garcia, de Três Pon-

tas, para coordenador estadual e o enge-

nheiro civil Marcelo Fernandes da Costa, 

de Belo Horizonte, como adjunto.

Na abertura do evento, o presidente do 

Crea-Minas Jobson Andrade destacou a 

necessidade de o Conselho reafirmar sua 

autoridade técnica e participar ativamente 

das discussões sobre planejamento urba-

no e sobre políticas públicas que envolvam 

os profissionais da categoria tecnológica. 

O presidente também apresentou o novo 

organograma administrativo. 

Ao todo foram nomeados 57 inspeto-

res-chefes sendo que os representantes 

de Ouro Branco ainda serão nomeados.

Uma das ações dos inspetores consis-

te em traçar estratégias para melhorar as 

relações institucionais na sociedade, pro-

movendo a valorização dos profissionais 

do sistema Confea/Creas, como agentes 

transformadores, importantes para o de-

senvolvimento sustentável dos municípios 

e do Estado brasileiro. Assim, além de re-

presentar o presidente em cada região do 

estado realizando o processo de interiori-

zação, os profissionais eleitos ajudarão a 

desenvolver essa nova gestão no âmbito 

de cada inspetoria, ou seja, de acordo com 

as necessidades específicas percebidas. 

“Os inspetores têm a responsabilida-

de de representar o presidente”, assim o 

engenheiro civil e mecânico Jadir Carneiro 

Avelino, inspetor-chefe reeleito em Go-

vernador Valadares, definiu sua função. 

Ele ainda acrescentou que as inspetorias 

são importantes, porque através delas 

a distância entre a capital e o interior foi 

reduzida trazendo facilidade para os en-

genheiros, que antes tinham que resolver 

os problemas em Belo Horizonte. “Trouxe 

o fortalecimento e interiorização fazendo 

com que o Crea-Minas seja mais repre-

sentado em outras regiões”, disse. Jadir vê 

em sua reeleição a continuação e concreti-

zação de um trabalho importante. “Conse-

guir uma sede própria do Crea-Minas, aqui 

em Governador Valadares, é um desses 

projetos”, ressalta.

Já para a engenheira civil Rosângela 

Makssur Krepp, eleita inspetora-chefe pela 

primeira vez em Itajubá, as inspetorias são 

importantes para aproximar os profissio-

nais das diretrizes da Sede. Segunda ela, 

as cidades do interior, antes, eram esque-

cidas e há algum tempo vêm sendo valori-

zadas dando conforto para os profissionais 

de cada região. Mesmo sendo eleita ins-

petora-chefe pela primeira vez, Rosângela 

sabe que a responsabilidade é grande, já 

que exerceu a função de inspetora-secre-

tária em São Lourenço e sabe quais são 

as tarefas. “É a continuação de um grande 

trabalho, só que, com outras atribuições”, 

ressalta. 

Inspetores eleitos são empossados 
na primeira reunião ordinária de 2012

Inspetorias
De
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Inspetorias

Alfenas
Eng. Florestal Ademar Vilhena de Souza- Chefe

Eng. Eletricita Valter A. de Carvalho - Secretário

Enga. Agrônoma Lais M. da Silva - Tesoureira

Almenara
Eng. Civil Vinicius Gatti Queiroga - Chefe

Eng. Agrônomo Oswaldo P. Rezende - Secretário

Eng. Civil Mateus Santana - Tesoureiro

Arcos
Eng. de Minas José Luiz Monteiro Campos - Chefe

Eng. Civil Carlos José da Silva - Secretário

Tec. em Mineração - Carla Daniela Chagas - 

Tesoureira

Araçuaí
Eng. Civil Maria Lúcia Ferreira de Souza - Chefe

Eng. Civil Giuseppe Figueiro Onnis - Secretário

Tec. Agrimensura Luiz L. dos Santos - Tesoureiro

Araguari
Eng. Civil Edson José Rezende de Mello - Chefe 

Eng. Civil Joaquim Menezes R. Silva - Secretário

Eng. Agrônomo José Rafael da Silva - Tesoureiro

Araxá
Eng. Agrônomo Francisco A. A. de Melo - Chefe

Eng. Civil Tadeu Junqueira Unes - Secretário

Tec. em Geologia Marco Antônio Rodrigues - 

Tesoureiro 

Barbacena
Eng. Eletricista José Francisco Gonçalves - Chefe

Eng. Civil Luis Inácio de Carvalho - Tesoureiro

Belo Horizonte
Eng. Civil Paulo Henrique dos Santos - Chefe 

Eng. Civil Delcina Ricardina da Silva - Secretária

Eng. Civil Laurette Martins A. Sato - Tesoureira

Betim
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Artur 

Augusto Varella Vargas - Chefe

Eng. Civil Ângelo Mércio e Silva - Secretário

Eng. Civil Antônio da Silva Filho - Tesoureiro

Bom Despacho
Eng. Civil Vicente de Paulo Campos - Chefe

Eng. Civil Renato Antônio Campos - Secretário

Eng. Civil Altivo Sergio Gontijo - Tesoureiro

Caratinga
Eng. Civil José Luiz Gonçalves - Chefe

Eng. Mecânico Rodrigo M. Cotta - Secretário

Eng. Civil Hélio Moreira S. Bitarães - Tesoureiro

Cataguases
Eng. Civil Moises Moura Brito Júnior - Chefe

Tec. em Edificações Walter Vinicius de Souza - 

Secretário

Eng. Civil André de Carvalho Tartaglia - Tesoureiro

Conselheiro Lafaiete
Eng. Civil Cláudio Luiz Martins de Souza - Chefe

Eng. Civil Paulo Afonso Sarmento - Secretário

Eng. Civil Eládio José Lopes - Tesoureiro

Contagem
Eng. Civil João Batista Ribeiro da Silva - Chefe

Geógrafo Fábio Antônio Ferreira Cota - Secretário

Eng. Agrimenso Odimar Carmo da Silva

Curvelo
Eng. Eletricista Júlio Eduardo Martins Teixeira 

-Chefe

Eng. Mecânico Paulo Márcio Martins Teixeira - 

Secretário

Eng. Civil Cássio Wagner Matos Carneiro - 

Tesoureiro

Diamantina
Tec. em Edificações João Antônio Correia da 

Costa - Chefe

Eng. Agrônoma Fernanda Bonzanini - Secretária-

Eng. Eletricista André Luís de Ávila - Tesoureiro

Divinópolis
Eng. Civil Vergínia Margaret Martins - Chefe

Eng. Eletricista Welhiton Adriano de Castro Silva 

- Secretário

Eng. Civil Adelmo Coelho Saldanha - Tesoureiro

Frutal
Eng. Eletricista Orimar Andrade de Oliveira - Chefe

Eng. Civil Antonio F. Borges Neto - Tesoureiro

Governador Valadares
Eng. Civil e Mecânico Jadir Carneiro Avelino - 

Chefe

Eng. Civil e Segurança Trabalho Antônio Eustáquio 

Araújo - Secretário

Eng. Civil Aloísio Germano da Silveira - Tesoureiro

Ipatinga
Eng. Industrial Mecânico Leonardo Aires de Souza 

- Chefe

Tec. Mecânico Geraldo Magela Miranda Foca - 

Secretário

Eng. Civil Luiz Fernando Osório - Tesoureiro

Itabira
Eng. AgrimensorFrancisco das Graças Bernardino 

- Chefe

Eng. Eletricista Luciana Andrade e Guerra Rodri-

gues - Secretária

Eng. Civil Edson Linhares - Tesoureiro

Itajubá
Eng. Civil Rosangela Makssur Krepp - Chefe

Eng. Eletricista Fredmarck Gonçalves Leão - 

Tesoureiro

Itaúna
Eng. de Op. Mecânica Neuman J. Teixeira - Chefe

Eng. Agrimensora Maria Cristina de Oliveira - 

Secretário

Eng. Mecânico e Segurança do Trabalho Marlon 

Antônio Pereira Pinheiro - Tesoureiro

Ituiutaba
Eng. Civil Carlos Roberto Dias G. da Silva - Chefe

Eng. Civil Marcelo Brito de Godoi - Secretário

Eng. Civil Filogônio Rocha dos Reis - Tesoureiro

Janaúba
Eng. Mecânico Waldimir Teles Filho - Chefe

Eng. Eletricista Jairo de S. Gonzaga - Secretário

Eng. Agrônomo Paulo Roberto Everling - Tesou-

reiro

Januária
Eng. Civil Marcellos Gomes Versiane - Chefe

Tec. em Agrimensura Sumerly Bento Camargo - 

Secretário

Eng. Agrícola José Alberto Alves de Souza - 

Tesoureiro

João Monlevade
Tec. em Edificações Roberto N. de Souza - Chefe

Eng. Industrial - Mecânica José Pedro Gomes - 

Secretário

Eng. Eletricista Rubem Geraldo Vasconcelos 

Machado - Tesoureiro

Juiz de Fora
Eng. Eletricista Flavio Antônio Lima Vianna - Chefe

Tecnólogo em Saneamento Ambiental Newton 

Horácio Neves - Secretário

Eng. Civil Eduardo B.M. de Castro - Tesoureiro

Lavras
Eng. Civil Andrea Aparecida R. Correia - Chefe

Eng. Florestal Thiago C. Secretário
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Eng. Civil Wisner Coimbra de Paula - Tesoureiro 

Machado
Eng. Civil Joaquim Paulino da C. Neto - Chefe

Eng. Agrônomo Afrânio Gonçalves Camargo - 

Secretário

Enga. Agrônoma Thaíssa Scalco Caixeta - Tesou-

reira

Manhuaçu
Eng. Civil Alessandra Ambrósio Horsth - Chefe

Tecnóloga em Construção Civil Joyce Periglo 

Breder - Secretária

Tecnóloga em Construção Civil Larissa Emerick 

Valério - Tesoureira

Montes Claros
Eng. Agrimensor Melquiades Ferreira de Oliveira 

- Chefe

Eng. Agrônomo Leandro Laughton Millo - Secre-

tário 

Muriaé
Eng. Mecânico Magno Ernany Barbosa - Chefe

Eng. Civil Luiz Antônio Moreira Araújo - Secretário

Eng. Mecânico David de Souza Aguiar - Tesoureiro

Nova Lima
Eng. Mecânico Wanderley Tadeu Pereira - Chfe

Tec. em Edificações Gleison Fabiano Lúcio Assun-

ção Ferreira - Secretário

Eng. Civil Ronaldo Márcio Ribeiro - Tesoureiro

Oliveira
Eng. Civil Ronaldo Pereira Malfitano - Chefe

Eng. Eletricista Sandro Maurício Santos - Secre-

tário

Eng. Florestal Mirian de Sousa Silva - Tesoureira

Ouro Preto
Eng. Civil Geraldo Donizetti de Paula - Chefe

Eng. Civil Renato José Ferreira - Secretário

Eng. Civil Edezio Alves de Souza - Tesoureiro

Pará de Minas
Eng. de Operação Mecânica de Manutenção ILdes 

Antônio Soares Pacheco - Chefe

Eng. Agrônomo Reinaldo Zampese - Secretário

Tec. em Eletrônica Edilson Denísio Júlio - Tesou-

reiro

Paracatu
Eng. Civil José Tarcio Barbosa - Chefe

Eng. Civil Jueli Cardoso Jordão - Secretário

Eng. Florestal Anderson Eloi Nappo - Tesoureiro

Passos
Eng. Civil Leandro Costa Andrade Mendes - Chefe

Eng. Civil Venâncio Dias de Castro - Secretário

Eng. Eletricista Alvaro Ramos dos Santos - 

Tesoureiro

Patos de Minas
Eng. Civil Clever Gomes Caixeta - Chefe

Eng. Civil Rogério Alves Nassif Campolina - 

Secretário

Eng. Civil José Antônio Cardoso - Tesoureiro

Patrocínio
Eng. Agrônomo Paulo César Thompson - Chefe

Eng. Agrônomo Alex Fabiany Mendes - Secretário

Pedro Leopoldo
Eng. Químico Jarbas Fernandes Soares - Chefe

Eng. Civil José Alves De Miranda - Secretário

Eng. Civil Edilcio Eustáquio Fagundes - Tesoureiro

Pirapora
Eng. Civil Celso Luiz Ribeiro França - Chefe

Eng. Civil José Carlos Martins - Secretário

Poços de Caldas
Eng. Industrial Mecânica Arnaldo Rezende de 

Assis - Chefe

Eng. Civil Carmen Greice Renda - Secretária

Ponte Nova
Eng. Civil Marília Brettas Leite - Chefe

Tec. em Agropecuária Marcelo Polesca Teixeira - 

Secretário

Eng. Civil Marcelo de Almeida Viana - Tesoureiro

Pouso Alegre
Eng. Agrônomo Virgilio Morais Rennó - Chefe

Eng. Civil Regis Kersul - Secretário

Eng. Civil Fernando Alberto Facco - Tesoureiro

Salinas
Tec. em EletroTec. Flávio Pereira Sales - Chefe

Eng. Civil Debhora dos Santos Guimarães - 

Secretária

Eng. de Alimentos Carlos Alexandro Borges - 

Tesoureiro

Santa Luzia
Eng. Civil Robson Leal - Chefe

Tec. em Agrimensura Gleisson Alves Rodrigues - 

Secretário

Eng. Eletricista Kennedy da Silva Oliveira -Tesou-

reiro

São João del Rei
Eng. Agrônoma Maria Isabela de Souza - Chefe

Eng. Mecânico Almir Lacerda - Secretário

Eng. Civil Fernando de O. Baccarini - Tesoureiro

São Lourenço
Eng. Mecânico Ozemar do Carmo - Chefe

Eng. Civil Moisés Ribeiro Neto - Secretário

Eng. Civil José Celso Rangel Silveira - Tesoureiro

São Sebastião do Paraíso
Eng. Civil Luiz Gonçalves de Pádua Filho - Chefe

Eng. Civil Pedro Henrique Zanin Junior - Secretário

Eng. Agrônomo Emerson Tinoco da Silveira - 

Tesoureiro

Sete Lagoas
Eng. Civil Sastre Soares Moreira - Chefe

Eng. Civil Aldeide José da Silva - Secretário

Eng. Agrônomo Gilson Villaça Exel Pitta - Tesou-

reiro

Téofilo Otoni
Eng. Civil Ricardo Antônio Andrade Santos - Chefe

Eng. Civil Gildete Costa Mariotti - Secretário

Eng. Civil Altair Lima Araújo - Tesoureiro

Ubá
Eng. Agrônomo William José Cazetta Vaz - Chefe

Eng. Eletricista Luís Henrique Seghetto - Tesou-

reiro

Uberaba
Eng. Eletricista Geraldo R. de Almeida - Chefe

Eng. Civil Lázaro Elveci de Oliveira - Secretário

Eng. Civil Gilberto Machado Barata de Oliveira - 

Tesoureiro

Uberlândia
Eng. Mecânico José Calderani Filho - Chefe

Geógrafo Fernando Antônio Abdala - Secretário

Eng. Agrônomo José Eustáquio da Silva - Tesou-

reiro

Unaí
Eng. Agrônomo Sergio Luis de Almeida Santos 

Nagib - Chefe

Eng. Agrônomo Leandro Rafael Vansolini de 

Oliveira - Secretário

Varginha
Eng. Mecânico Donizete Leão de Miranda - Chefe

Eng. Civil Sebastião Rogério Teixeira - Secretário

Eng. Agrônomo Mario Lucio Pereira Machado - 

Tesoureiro

Inspetorias



Fruto de uma parceria de cooperação 

técnica entre o Instituto Mineiro de Avalia-

ções e Perícias de Minas Gerais (Ibape-MG) 

e a PUC-Minas, a especialização em Avalia-

ções e Perícias de Engenharia chega, este 

ano, a sua oitava turma.

Segundo o diretor do Ibape-MG e co-

ordenador da pós-graduação, Clémenceau 

Chiabi, a entidade indica os professores, 

determina o conteúdo técnico e faz a sele-

ção dos alunos, enquanto a PUC é respon-

sável pelo gerenciamento, incluindo a con-

tratação dos professores. A especialização 

conta com o apoio do Crea-Minas, que cede 

o espaço onde são ministradas as aulas.

O curso tem carga horária de 432 horas 

e duração de 10 meses. “O objetivo é per-

mitir exercer da melhor maneira possível as 

atividades de avaliação e perícia, tanto por 

quem pretende começar a atuar na área, 

quanto pelos profissionais que querem se 

reciclar e aperfeiçoar”, explica Clémenceau. 

Segundo ele, os profissionais procuram a 

pós como forma de se valorizar técnica e 

gerencialmente em sua área de atribuição. 

Este foi o caso de o engenheiro civil 

Carlos da Rocha Rebelo, que fez parte da 

segunda turma do curso, em 2007. “Já 

trabalhava na área e procurava uma pós 

que permitisse aprofundar meus conheci-

mentos”, conta. Morando no Rio de Janeiro, 

deslocava-se para Belo Horizonte quinze-

nalmente até que as aulas tivessem outro 

resultado positivo, a ampliação da network 

e oportunidade de trabalho em Minas Ge-

rais. “Passei quatro anos trabalhando com 

um colega de curso”, relata. Mesmo depois 

de retornar para o Rio, Carlos explica que 

continua voltando a Belo Horizonte para 

participar dos cursos de curta duração do 

Ibape-MG porque eles “permitem renovar 

conhecimentos e enriquecer nossa prática”.

Para o presidente do Ibape-MG, Frede-

rico Correia Lima Coelho, a parceria com a 

PUC-Minas é interessante porque “eleva o 

nível de exigência do mercado”, enfatiza. 

Ele explica que qualquer profissional em 

dia com o Sistema Confea/Creas está habi-

litado para fazer avaliações e perícias, mas, 

como a área da engenharia é muito vasta, 

a especialização torna-se necessária para 

melhorar a execução dos serviços. “Ao es-

tabelecer a parceria, tínhamos como meta 

ampliar o número de profissionais capacita-

dos para atender com qualidade as deman-

das do mercado. Atualmente, temos qualifi-

cado ou requalificado aproximadamente mil 

profissionais por ano”, comemora.

Outro benefício da parceria é tornar o 

campo de atuação e a própria entidade mais 

conhecidos. Ao ganhar mais visibilidade 

com o curso, o Ibape tem mais possibilida-

des de sensibilizar a população para o tipo 

de trabalho realizado por este profissional e 

sua importância. “Quando uma pessoa vai 

comprar um imóvel, precisa de alguém que 

faça uma análise imparcial e permita que 

a decisão seja mais consistente. Aos olhos 

de um leigo, dois imóveis podem parecer 

iguais, mas um engenheiro avaliador pode 

fornecer informações relevantes para a de-

cisão final”, exemplifica Frederico Coelho.

Aperfeiçoamento constante
Fundado em 1979, o Ibape-MG pro-

cura agregar os profissionais das áreas de 

avaliação e perícia. Um de seus objetivos é 

garantir que os associados tenham conhe-

cimento técnico compatível com as deman-

das do mercado, sendo que a preocupação 

em ampliar a oferta de cursos técnicos na 

área, em todos os níveis, é constante.

Ainda em 1988, em um convênio com 

a Escola de Engenharia da UFMG, o Instituto 

organizou o primeiro curso de Engenharia 

de Avaliações e Perícias, como disciplina 

optativa, que posteriormente passaria a 

integrar a grade curricular do curso de 

Engenharia Civil. Desde 2003, em parceria 

com o Crea-Minas, o Ibape-MG promove 

cursos básicos e de reciclagem com o 

intuito de levar aos profissionais do interior 

conhecimentos da área de avaliações e 

perícias. Para este ano, estão programados 

cerca de 50 cursos de curta duração.

Ibape-MG qualifica profissionais

Ibape-MG contribui para atualização constante de profissionais
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Exploradores de cavernas sempre possuem boas histórias 

para contar. O caso do engenheiro de minas formado pela Uni-

versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Wilfred Brandt, não é 

diferente. Interessado por ciências naturais com foco em geologia, 

na década de 1970 fez dois cursos livres de arqueologia na UFMG. 

Em um deles se interessou pela civilização Inca e este foi o ponto 

de partida para uma viagem que marcaria em definitivo sua vida.

Em 1980, quando já cursava engenharia de minas e ganhava 

algum dinheiro como desenhista freelancer de mapas de locação 

e perfis de furos de sondagem SPT, juntou algum dinheiro, com-

prou um Gurgel X-15 e foi viver a sua primeira grande aventura 

arqueológica. “Coloquei o carro na garagem, desmontei e fiquei 

quase seis meses trabalhando até transformá-lo em um “minitrai-

ler, com microcozinha, cama bem apertada e wc químico”, lembra.

Como era estudante, viajou no final de 1980, inicio de 1981, 

nas férias. Desceu em direção ao Sul do Brasil, atravessou a cor-

dilheira dos Andes por uma trilha, seguiu até o deserto do Atacama 

no Chile, de lá foi até Nazca, no Sul do Peru e subiu até Machu 

Pichu. “Foram quase dois meses de viagem em que percorri quase 

15 mil quilômetros. Visitei várias cavernas, mas em termos de ar-

queologia, o que me impressionou mesmo foram os sítios incríveis 

que vi no Atacama, norte do Chile, as grandes inscrições do deser-

to de Nazca no Peru, e a famosa Machu Pichu”, recorda Wilfred.

De volta ao Brasil, retomou o curso de engenharia de minas, 

mas o seu envolvimento com a arqueologia e a espeleologia só 

aumentava. Fez parte da turma que, em 1977, criou o Centro de 

Pesquisas Geologias (CPG), ONG de alunos da UFMG, que foi um 

dos grandes precursores da espeleologia em Minas Gerais, ficando 

lá até 1982. “Participar do CPG foi fundamental para minha forma-

ção. Como a UFMG tinha um leque muito amplo de cursos, o Centro 

de Pesquisas Geologicas logo atraiu estudantes de outras discipli-

nas como física, biologia, dentre outras. Isso nos deu uma caracte-

rística multidisciplinar muito positiva”, ressalta o engenheiro. 

Assim que terminou a graduação, em 1982, Wilfred Brandt foi 

trabalhar na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (Ce-

tec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, na 

divisão precursora da atual Secretaria de Estado de Meio Ambien-

te e Desenvolvimento Sustentável. Lá, em função do seu interesse 

em cavernas e sítios arqueológicos, ele acabou “comprando uma 

briga” com a prefeitura do município de Buritizeiro, localizado no 

Norte mineiro e conseguiu, através do Iphan, embargar uma obra 

de abastecimento de água. “O problema é que a obra estava sen-

do feita em cima de um sítio arqueológico a céu aberto. No local 

foram encontrados fragmentos de ossos e lascas de pedras. Eu 

mesmo encontrei uma ponta de flecha de sílex quando fizemos a 

demarcação da área”, relembra.

Wilfred lembra que naquela época praticamente ninguém li-

gava para cavernas, nem para arqueologia e o seu trabalho na 

Secretaria acabou gerando conflitos no licenciamento de algumas 

atividades que impactariam sítios arqueológicos ou cavernas. “Até 

hoje tenho guardada uma carta do prefeito de Buritizeiro que dizia 

que eu era um sonhador por pensar que uma cidade ficaria sem 

água por causa de uns caquinhos de cerâmica e de ossos”, conta 

Wilfred. Ao final, a obra foi feita em outro local, e o sitio arqueoló-

gico foi preservado.

Com o surgimento das novas demandas na área ambiental em 

função da nova legislação, Wilfred saiu da Secretaria e foi prestar 

consultoria nos primeiros estudos sobre o impacto ambiental na 

construção de hidrelétricas no estado. 

No final da década de 1980, o engenheiro publicou o primeiro 

artigo internacional intitulado Espeleologia Aplicada aos Estudos 
de Impacto Ambiental. “Eu sempre fui um apaixonado pelas ciên-

cias naturais e elas não podem ser tratadas de forma isolada, pois 

dependem do entendimento do contexto socioambiental. Por isso, 

caminhar da espeleologia para a área ambiental foi tão natural”, 

concluiu.

Perfil

Das cavernas aos estudos ambientais

Wilfred Brandt sempre foi um afccionado por espeleologia
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Cravada aos pés da Serra da Manti-

queira, Barbacena promove todos os anos, 

em outubro, a Festa das Rosas. Elas são 

amarelas, brancas, vermelhas e até azuis e 

a cidade chegaram na cidade pelas mãos 

dos imigrantes alemães e italianos que, a 

partir de 1948, lá se fixaram. As das lem-

branças da guerra foram substituidas pela 

esperança de um futuro melhor e pelo tra-

balho de plantar as primeiras mudas de 

flores e rosas. Assim, depois de trabalhar 

em lavouras, eles conseguiram, no início da 

década de 1960, terreno próprio para co-

meçar o cultivo de suas rosas. O clima e a 

temperatura da cidade foram decisivos para 

o sucesso da produção que, mais tarde, 

daria a Barbacena, o titulo de Cidade das 

Rosas. As rosas estão entre as flores mais 

antigas cultivadas em todo o mundo, seja 

por sua beleza, perfume, qualidades medi-

cinais ou uso culinário.

A oportunidade de negócio atraiu vários 

produtores e no final dos anos 1960 eram 

cerca de 100. Para fortalecer a categoria, 

esse grupo formou a primeira cooperativa 

de produtores da região. Com isso, entre 

as décadas de 1970 e 1980, a produção 

expressiva possibilitou o fechamento de 

grandes contratos de exportação para Ale-

manha, França e Estados Unidos, além de 

atender a demanda dos mercados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e de 

outras regiões brasileiras. Mas, a falta de 

capacidade técnica, gerencial e comercial 

pesou e o setor entrou em crise a partir 

dos anos 90. Foi a persistência de alguns 

produtores que não abandonaram a ideia 

e em 1999 criaram a Associação Barbace-

nence de Rosas e Flores (Abarflores), que 

retomou o negócio. Através da associação, 

eles garantiram acesso a novas tecnologias 

e incentivos para que o setor retomasse o 

espaço perdido no mercado interno e ex-

terno e, hoje, o cultivo de rosas e flores foi 

revitalizado, gerando 1,5 mil empregos di-

retos e cerca de 3,5 mil indiretos na cidade.

O engenheiro agrônomo Pedro Gonçal-

ves, que fez parte dessa história, conta que 

a produção é tradição na cidade e possui 

grande valor para o turismo do município. 

“Essa cultura trouxe para nós o importante 

título de Cidade das Rosas, além promover 

a disputadíssima Festa das Rosas todo mês 

de outubro”, destaca.

A Festa das Rosas é o mais importan-

te evento turístico da região que este ano 

chega a sua 44ª edição com o objetivo de 

promover, divulgar as flores e as rosas, além 

de incentivar o turismo. Durante a festa são 

expostas, em grandes stands decorados, 

várias espécies de rosas e flores. Pedro 

Gonçalves destaca que uma das principais 

atrações da festa é o desfile de carros ale-

góricos decorados e a eleição da Rainha, 

Broto e Superbroto das Rosas. “A Festa das 

Rosas serve de vitrine para os negócios de 

comercialização das flores e rosas da região 

e gera oportunidade de grandes negócios a 

curto, médio e longo prazo”, explica.

 O maior produtor da região, Jair Mar-

ciano, que está há 33 anos no negócio 

das rosas, atende as demandas do Rio de 

Janeiro, Juiz de Fora, Belo Horizonte e de 

cidades vizinhas a Barbacena - enviando a 

esses mercados cerca de 3 mil dúzias de 

rosas por semana. “Já para Portugal, no pe-

ríodo de janeiro e fevereiro, são exportadas 

o equivalente a 12 mil dúzias de rosas e de 

lá elas são distribuídas para outros países 

da Europa”, comemora Jair. 

Apesar dos contratempos enfrentados 

pelos produtores como as fortes chuvas 

de verão, que danificaram alguns galpões 

e prejudicaram a produção, o otimismo é 

o que prevalece. “A reforma já está sendo 

feita e a nova estrutura já foi encomenda-

da. Trocamos a parte estrutural de madeira 

pela metálica que é mais resistente. A chu-

va pode abalar as estruturas dos galpões, 

porém não abala a nossa força e vontade de 

trabalhar”, enfatiza Jair Marciano.

Cultivo de rosas e flores geram 1,5 mil empregos diretos

Pe
tr 

Kr
at

oc
hv

il

Um mundo de rosas
Minas e Gerais
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Indicadores

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação Valor - única Pagamento parcelado (5 x) 
Superior R$ 350,00 R$ 70,00
Médio R$ 175,00 R$ 35,00

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa Classes de Capital Social Anuidade 

única
Pagamento Parcelado* 

(5 x)
1ª Até 50.000,00 R$ 350,00 70,00
2ª de 50.000,01 até 200.000,00 R$ 700,00 R$ 140,00
3ª de 2.000,000,01 até 500.000,00 R$ 1.050,00 R$ 210,00
4ª de 500.000,01 até 1.000.000,00 R$ 1.400,00 R$ 280,00
5ª de 1.000.000.01 até 2.000.000,00 R$ 1.750,00 R$ 350,00
6ª de 2.000.000.01 até 10.000.000,00 R$ 2.100,00 R$ 420,00
7ª acima de 10.000.000,00 até R$ 2.800,00 R$ 560,00

Não haverá desconto para pagamento antecipado. 
As parcelas terão vencimento em 31 de março, 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho e 31 de 
julho de 2012 e multa de 2%(dois por cento) acrescida de juros de mora de 1%(um por cento) 
ao mês em caso de atraso no pagamento de uma parcela.

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa TABELA AVALOR DO CONTRATO / OBRA OU SERVIÇO TAXA DE A.R.T. 

1 até 2.000,00 40,00
2 de 2.000,001 até 8.000,00 60,00
3 de 8.000,01 até 15.000,00 100,00
4 acíma de 15.000,01 150,00

em Reais em Reais

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA VALOR ITEM DA A.R.T. . 

1 até 200,00  1,10
2 de 200,01 até 300,00  2,25
3 de 300,01 até 500,00  3,35
4 de 500,01 até 1.000,00  5,60
5 até 1.000,01 de 2.000,00 9,00
6 até 2.000,01 de 3.000,00 13,50
7 até 3.000,01 até4.000,00 18,10
8 acíma de 4.000,01 Tabela A

Taxas de Serviços 
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) prinipal (matriz) R$ 170,50
) secundário (registro de filial, sucursal etc.) R$ 170,50
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966) R$ 85,00
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro R$ 55,50
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional R$ 35,00
c) prorrogação de registro provisório ISENTO
d) recadastramento R$ 35,00
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP Isento
b) para profissionais sem RNP R$ 35,00
IV – 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica Isento
b) anotação de curso Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado isento
d) demais emissões de acervo técnico sem registro de atestado até 20 ARTs R$ 35,00
e) demais emissões de acervo técnico sem registro de atestado acima de 20 ARTs R$ 71,00
f) 1ª emissão de acervo técnico com registro de atestado Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado R$ 57,00
h) emissão de relação de A.R.T.s - até 20 A.R.T.s R$ 35,00
i) emissão de relação de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s R$ 71,00
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física e jurídica R$ 213,00
k) emissão de quaisquer outros documentos e anotações R$ 35,00
l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no 
país e no exterior por contrato

R$ 213,00

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA Faixa I Faixa I I

A 150,50 R$ 250,50
B 451,50 R$ 551,00
C 752,00 R$ 1.000,00
D 752,00 R$ 1.200,00
E 752,00 R$ 4.510,00

 MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA VALOR DA MULTA

A R$ 250,00
B R$ 551,00
C R$ 1.000,00
D R$ 1.200,00
E R$ 4.513,00

Taxas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 8 de março de 2012

Projetos-Padrão Residenciais

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

fevereiro/12 991,69 1.210,62 1.490,58 909,6 1.133,90 862,61 979,26 1.197,51 651,25 948,61 1.233,43
janeiro/12 989,03 1.208,98 1.489,55 905,96 1.131,12 858,84 976,74 1.195,44 649,71 945,74 1.229,42

dezembro/11 953,73 1.161,94 1.437,07 876,61 1.089,04 831,14 939,80 1.155,21 626,11 910,54 1.182,73
novembro/11 939,36 1.141,21 1.414,26 864,40 1.070,78 819,64 923,30 1.137,61 616,70 894,74 1.159,83
outubro/11 938,70 1.139,49 1.409,27 864,54 1.070,15 820,38 922,85 1.135,34 616,22 894,35 1.159,05

setembro/11 936,12 1.136,04 1.404,97 863,70 1.068,50 819,70 921,32 1.133,32 616,04 893,01 1.156,11
agosto/11 932,10 1.133,27 1.402,24 859,82 1.066,36 815,93 919,79 1.131,34 613,03 891,27 1.154,41
julho/11 930,89 1.130,21 1.396,32 857,62 1.063,32 814,03 916,72 1.127,37 611,41 888,68 1.151,17
junho/11 929,15 1.127,16 1.391,96 855,18 1,060,70 811,79 914,78 1.123,36 609,66 866,70 1.149,54
maio/11 928,49 1.125,26 1.389,65 854,11 1.058,61 810,66 912,88 1.121,25 608,45 884,80 1.145,95
abril/11 924,67 1.122,68 1.384,64 850,86 1.056,17 807,47 910,46 1.117,68 606,97 882,52 1.143,69

março/11 921,75 1.119,95 1.382,03 846,58 1.053,39 803,30 908,41 1.115,31 604,09 880,37 1.138,55

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

Normal Alto Normal Alto Normal Alto
fevereiro/12 1.113,03 1.213,66 953,96 1.055,53 1.271,95 1.406,41
janeiro/12 1.108,76 1.208,85 950,76 1.052,13 1.267,56 1.401,76

dezembro/11 1.068,14 1.167,47 914,19 1.014,05 1.218,95 1.351,12
novembro/11 1.049,70 1.148,88 897,60 997,07 1.196,94 1.328,56
outubro/11 1.048,49 1.146,61 897,68 996,77 1.197,02 1328,16

setembro/11 1.046,28 1.143,17 896,57 994,89 1.195,59 1.325,70
agosto/11 1.044,71 1.141,53 895,15 993,30 1.193,90 1.323,73
julho/11 1.041,23 1.136,34 893,55 990,78 1.191,15 1.319,76
junho/11 1.041,16 1.135,64 893,00 989,54 1.190,26 1.317,87
maio/11 1.038,63 1.133,08 890,86 987,21 1.187,32 1.314,60
abril/11 1.035,45 1.129,55 888.53 984,55 1.184,40 1.311,34

março/11 1.033,24 1.126,31 887,42 982,77 1.182,81 1.308,33

Projetos Padrão Galpão Industrial (IGI) e Residência Popular (RP1Q)
Meses RP1Q G1

fevereiro/12 989,71 524,14
janeisro/12 989,04 523,19

dezembro/11 946,51 502,73
novembro/11 926,26 493,08 
outubro/11 926,21 492,85

setembro/11 924,12 492,10
agosto/11 920,08 490,28
julho/11 920,26 489,86

 junho/11 917,94 489,14
maio/11 915,59 488,18
 abril/11 914,54 486,31
março/11 908,80 483,91

Custos Únitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de Dezembro /10 a Novembro/11 - Valores em R$/m²
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Requisitado sempre que há necessida-

de de realização de perícias e inspeções, 

elaboração e emissão de laudos e parece-

res em sua área de atuação, o engenheiro 

perito vem ganhando cada vez mais espa-

ço no mercado. Juntamente com o enge-

nheiro avaliador, estes profissionais têm a 

sua disposição cursos de especialização 

que podem aperfeiçoar consideravelmente 

o seu desempenho no trabalho. 

Para o engenheiro civil e perito com 

especialização em segurança do trabalho, 

Élcio Maia, a especialização do perito, por 

meio de cursos de aperfeiçoamento e de 

pós-graduação fundamental importância 

para o profissional. “A qualificação é es-

sencial para a análise técnica a ser feita 

em um trabalho do qual o perito venha a 

participar”, ressalta.

Diferentemente do engenheiro ava-

liador, responsável pelas avaliações que 

determinam quanto vale um bem finan-

ceiramente, o engenheiro perito é aquele 

que elabora laudos que dizem como está 

um bem fisicamente, verificando falhas e 

anomalias, vícios e defeitos. 

O engenheiro perito pode ser requisi-

tado em duas situações. A primeira delas 

é quando é acionado pela justiça e o juiz 

nomeia um perito de confiança para es-

clarecer um determinado caso e também 

atuar como assistente técnico de uma das 

partes envolvidas no processo. O Crea-

Minas, inclusive, possui um convênio com 

o Ministério Público Estadual de MG, que 

permite ao órgão solicitar a listagem dos 

profissionais habilitados para realizarem 

perícias nos diversos segmentos da en-

genharia e agronomia em todo o estado. 

Uma das vantagens dessa parceria é a 

ampliação da capacidade de atendimento 

dos promotores do Estado, responsáveis 

pelas perícias e pela punição daqueles que 

cometem infrações. 

A segunda situação é quando o en-

genheiro perito é contratado extrajudicial-

mente por empresas que necessitam de 

trabalho especializado na área pericial. 

Neste caso, o profissional atua fazendo a 

conexão entre o direito e a engenharia ne-

cessitando ter o conhecimento de normas 

e leis, além da experiência em sua área de 

atuação. “Há todo um rito a ser seguido no 

decorrer desse trabalho, e além do conhe-

cimento sobre o assunto devem prevalecer 

em qualquer circunstância os princípios da 

ética, da transparência e da imparcialida-

de”, ressalta Élcio.

Outro importante campo da área cível 

é a perícia administrativa, quando os casos 

e situações avaliados envolvem empresas 

onde o profissional trabalha. “Várias em-

presas públicas possuem quadro de peri-

tos para essa finalidade”, afirma. 

Já na esfera criminal, os estados 

possuem institutos de criminalísticas es-

pecializados com profissionais treinados 

para análises de sinistros, acidentes de 

trabalho e trânsito com vítimas, riscos de 

desabamentos ou apuração das causas 

quando esses já ocorreram, como também 

incêndios e outros motivos em que seja 

necessária a apuração técnica dos fatos 

para um processo.

Após uma inspeção cautelosa ou vis-

toria, momento em que são colhidos todos 

os elementos que vão fundamentar o laudo 

do perito, são realizadas análises e estu-

dos em laboratórios especializados de en-

genharia e outras pesquisas necessárias. 

“Um bom laudo deve conter todas as in-

formações ordenadas dentro de uma linha 

de raciocínio, expor os elementos técnicos 

de forma clara, ser conciso e coerente”, 

destaca Élcio.

Mercado

Trabalho de engenheiro perito exige 
experiência e qualificação 
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Quando o engenheiro 
perito é requisitado

Vistoria Cautelar - Visa o prévio 

exame de imóveis vizinhos antes da insta-

lação de um canteiro de obras, diante de 

risco iminente ou mesmo para a simples 

verificação de uma situação que possa ter 

como causa a negligência, vício ou mau 

uso de material. Outros exemplos são 

ações para caracterizar responsabilidade 

por infiltrações em apartamentos ou da-

nos causados a um imóvel pelo inquilino.

Desapropriação - Perícia que visa 

buscar informações de modo a obter a 

justa indenização pela expropriação de 

um bem pelo Poder Público, seu agente 

ou concessionário de serviço público.

Retificação de registro - Uma reti-

ficação de registro ou metragem de imó-

veis ocorre nos casos de omissão de me-

didas ou impropriedade das mesmas nos 

documentos de propriedade. Obrigatoria-

mente tem que ser feita por engenheiro. 

É uma ação de cunho administrativo, em 

princípio não litigiosa e tem origem nas 

varas de registro público de imóveis.
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Acessibilidade - Guia 
prático para o projeto 
de adaptações e de 
novas edificações 
Ana Lúcia Saad (org) 
Pini, 2011

O livro foi preparado de ma-
neira a tratar especificamente dos 
requisitos e características míni-
mos para a adaptação das edifi-
cações já existentes bem como 
das novas visando permitir um es-
paço acessível a ser utilizado por 
quaisquer pessoas, inclusive as 
com mobilidade reduzida. O guia 
está dividido em capítulos que 
abordam as especificações téc-
nicas quanto aos acessos e rotas 
estacionamento circulação vertical 
e horizontal sanitários escolas bi-
bliotecas e afins. 

Petrografia 
macroscópica das 
rochas ígneas, 
sedimentares e 
metamórficas 
Geraldo Norberto C. Sgarbi (org) 
Editora UFMG, 2008 

O livro tem como objetivo 
realizar introdução e revisão de 
conceitos do campo da Petrogra-
fia Macroscópica, com ênfase em 
Petrologia, abordando as peculia-
ridades e interrelações genéticas 
e descritivas das rochas ígneas, 
sedimentares e metamórficas.

Geografias  
pós-modernas -
A Reafirmação do 
espaço na teoria 
social crítica 
Edward W. Soja
Zahar, 1993

Escrito por um dos mais des-
tacados geógrafos norte-america-
nos, este livro contesta a tendên-
cia – ainda dominante na maior 
parte da ciência social – a reduzir 
a geografia humana a um mero 
espelho, ou, como a chamou Marx, 
a uma complicação desnecessária. 
Começando por uma poderosa 
crítica ao historicismo e a seus 
efeitos, que restringem a imagina-
ção geográfica, o autor passa pelas 
obras de Foucault, Berger, Giddens, 
Jameson e, sobretudo, Henri Lefe-
bvre, para defender um repensar 
radical da dialética do espaço, do 
tempo e do ser social. 

Para ler como um 
escritor 
Francine Prose
Zahar, 2008

É possível ensinar a um escritor o 
seu ofício? A questão é polêmica, 
especialmente quando proliferam 
cursos de graduação e de extensão 
com essa proposta. Francine Prose 
defende que sim, há muito o que 
aprender com os mestres. Uma 
obra indispensável para escritores 
iniciantes e leitores inveterados!

Certificação em 
Engenharia da 
Qualidade - 
Curso completo para 
preparação para o 
exame ASQ/CQE
Evando Lorentz (editor) 
Fundac/ Q&G, 2011

Este livro contém mais de mil 
páginas, divididas em três vol-
umes e aborda todos os principais 
tópicos relacionados com Quali-
dade (Sistema da Qualidade, Mel-
horia Contínua, Técnicas Estatísti-
cas, dentre outros), sendo assim 
uma excelente referência para 
as nossas consultas e pesqui-
sas diárias sobre estes assuntos. 
Além disso, este livro está estru-
turado de acordo com o Corpo de 
Conhecimentos exigido pela ASQ 
(American Society for Quality) para 
seu exame CQE (Certified Quality 
Engineer). 

Almanaque do Choro:
a história do chorinho, 
o que ouvir, o que ler, 
onde curtir
André Diniz
Zahar, 2003

Em sintonia com a atual – e 
merecida – valorização do choro, 
a Jorge Zahar Editores lança o Al-
manaque do Choro, um guia com-
pleto sobre o gênero musical que 
Heitor Villa-Lobos afirmava ser a 
“alma musical do povo brasileiro”. 

Casanova e 
a revolução
Ettore Scola
Flashstar Home Video

Uma das obras fundamentais 
do diretor italiano Ettore Scola, 
Casanova e a Revolução, tam-
bém conhecido como A Noite de 
Varennes, é uma criativa reconsti-
tuição de um importante episódio 
da Revolução Francesa. Grande 
elenco liderado por Marcello Mas-
troianni, Hanna Schygulla e Harvey 
Keitel. 

Liszt - Harmonies Du 
Soir
Nelson Freire 
Universal Music, 2011

Nelson Freire é um dos mais 
importantes pianistas brasileiros 
da atualidade. Em comemoração 
aos 200 anos de Liszt (nascido em 
22 de outubro de 1811), o multi-
premiado pianista Nelson Freire 
selecionou pessoalmente o reper-
tório para gravação de seu mais 
recente trabalho. Liszt foi famoso 
pela genialidade de sua obra, 
pelas suas revoluções ao estilo 
musical da época e por ter elevado 
o virtuosismo pianístico a níveis 
nunca antes imaginados. Ainda 
hoje é considerado um dos maiores 
pianistas de todos os tempos. A 
seleção inclui showpieces de Liszt 
como o Harmonies du soir (12 
Études d’exécution transcendante) 
e as Hungarian Rhapsodies.

Ler e Navegar
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