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Aquíferos
brasileiros
Um tesouro quase desconhecido

Editoral

Carlão - clicke!

É hora de transformar
o país
O Brasil passa por um momento histórico importante. O sentimento de insatisfação de
uma parcela significativa da população que se manifesta nas ruas resulta do acúmulo de
políticas ineficientes, da inexistência de planejamento de longo prazo, do mau direcionamento
na aplicação de investimentos e da fragilidade das instituições democráticas constituídas e
do Estado. A falta de modernização da administração pública nacional já vem dando sinais
de exaustão há alguns anos. As necessidades básicas como saúde, educação, habitação,
saneamento, infraestrutura de transporte e mobilidade urbana não estão sendo priorizadas.
Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ficou em US$ 2,396
trilhões em 2012. Em abril deste ano, números do Banco Central demonstraram que a conta financeira nacional
apresentou ingressos líquidos de US$8,2 bilhões no mês, e o estoque de reservas internacionais atingiu US$378,7
bilhões. O país é a sétima economia mundial em razão dos nossos recursos naturais e bens primários. Porém,
nesse mesmo cenário, no ano passado, o Brasil ocupou o 85º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
ficando atrás de países como o Chile (40º lugar) e Peru (77º). O IDH é um índice medido anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) com base em indicadores de renda, saúde e educação. A discrepância entre os
números e os investimentos concretizados levou a vários questionamentos por diversos segmentos da população.
O quadro da segurança pública também merece ser observado. No ano passado, uma pesquisa realizada em
parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) revelou que a média nacional é de 26 assassinatos por 100 mil habitantes, sendo que parâmetros
internacionais consideram que um país sofre violência endêmica a partir de 10 homicídios para cada 100 mil. A
título de comparação, na Europa a média é de 0,9 e no Japão de 0,6 para cada 100 mil.
O modelo político e econômico de desenvolvimento brasileiro e a estrutura atual das instituições não conseguem responder às demandas da população. Nas casas legislativas - Câmaras Municipais, Assembleias e Congresso Nacional – milhares de pessoas produzem projetos de leis, mas esbarram na falta de aprovação destas,
pois passam maior parte do seu tempo na busca por recursos da União para atender demandas básicas de suas
bases políticas.
Por outro lado, o Judiciário reclama da falta de estrutura e de legislação efetiva para promover a Justiça. Conflitos se arrastam por anos à espera de uma sentença e enquanto isso criminosos são soltos por haver brechas
legais. Inúmeros processos se acumulam no Judiciário devido à judicialização exarcebada, já que diversos setores
recorrem a este poder, tornando todo o processo extremamente moroso. A justiça se torna lenta, não garantindo,
de fato, os tão importantes direitos.
E o executivo, por sua vez, ao invés de implementar projetos que priorizem a AÇÃO, CONSTRUÇÃO e EXECUÇÃO, dialogando com todos os setores da sociedade, esbarra em estruturas de fiscalização despreparadas que
se sobrepõem umas às outras. E o resultado são projetos de desenvolvimento paralisados, criando uma “cultura
do não fazer”. São vários os exemplos de obras inacabadas, como a Transamazônica, que 40 anos depois não foi
concluída.
Diante desse cenário, há de se pensar em mudanças desafiantes. Entre elas as reformas políticas e tributárias
que tenham como objetivo a eficiência das instituições democráticas. Poderíamos, por exemplo, adotar o fim do
mandato consecutivo do legislativo. Dessa forma, abriríamos espaço para novas ideias, novos projetos e novas
representações.

REVISTA Vértice
4 CREA-MINAS

Editorial
Outro desafio é a reforma administrativa para rever o pacto federativo. A União concentra e gerencia cerca de 70% dos recursos financeiros nacionais enquanto os Estados abarcam aproximadamente 20% e as cidades os restantes 10%. No entanto, os municípios, onde a
grande parte dos tributos é gerada, ficam com a maioria das atribuições e deveres como garantir saúde, educação, segurança, habitação,
saneamento, sem a contrapartida financeira necessária. Restam a eles pleitear verbas junto ao Governo Federal e Estadual, que, por sua vez,
são difíceis de ser acessadas e utilizadas. Por isso, é preciso haver uma redistribuição orçamentária entre os entes federados.
A União deve se reestruturar para ser mais eficiente, diminuir o seu custeio, focar no planejamento e em metas, trabalhar com regulamentação e os macroprojetos.
No que tange à engenharia, é preciso mobilizar os organismos executores do Governo, dotando-os de competência para planejar, executar e gerir. Isso porque o que se vê é a falta de investimento, o sucateamento, o despreparo e a falta de conhecimento técnico para contratar
serviços e obras de engenharia. Com isso, empresas deixam de participar de licitações realizadas pelo Governo com receio de ter prejuízos.
No mesmo contexto, indústrias nacionais não conseguem competir no mercado internacional devido a diversos fatores como a uma
carga tributária excessiva, a dificuldade de obtenção de crédito a juros adequados e a uma legislação trabalhista ultrapassada.
Para dificultar ainda mais o processo, nem todos os agentes fiscalizadores são capacitados tecnicamente e, por isso mesmo, não se
comprometem com a execução final do serviço, interrompendo obras, prejudicando a economia, a engenharia e a população. E quando de
fato há um desvio, nem sempre há punição, o que descredita todo o trabalho dos órgãos envolvidos. O governo deve elaborar uma legislação
e programas mais simples e eficazes, presumindo a honestidade e a decência do brasileiro e não o contrário. Nas exceções a punição deve
ser severa.
Todos esses problemas estão acabando por deixar a construção civil e a pesada em estado de alerta já com um grande endividamento
e sem boas perspectivas dos projetos futuros.
É urgente repensar o país. E o Crea-Minas acredita que todos nós, profissionais, somos corresponsáveis pela formulação, implantação e
monitoramento de políticas públicas que contribuam para a materialização de um país cada vez mais justo. Por isso, o Conselho tem atuado
para além de sua atividade-fim, que é a de regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, procurando ampliar os espaços de participação.
Como exemplo, temos os Encontros Regionais - Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social - em parceria com a Ouvidoria Geral do
Estado (OGE). A partir do diálogo, o objetivo é promover um diagnóstico técnico nas 12 regionais do Conselho em Minas Gerais e levantar
propostas para as demandas identificadas.
Com o mesmo propósito, criamos as Câmaras Temáticas para promover o debate na área técnica e propor soluções duradouras. Entre
elas estão as Câmaras de Mobilidade Urbana, Rodovias Federais em Minas Gerais e Valorização do Profissional no Serviço Público. Para
resolver conflitos dentro da engenharia por um meio alternativo ao judiciário, lançamos no ano passado a Câmara de Mediação e Arbitragem
do Crea-Minas (CMA/Crea-MG). E com a finalidade de promover alianças com as instituições que ministram cursos nos níveis superior e
técnico relacionados à área tecnológica, criamos o Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE) para priorizar o debate sobre a formação
e qualificação do profissional do futuro.
Com milhares de profissionais de engenharia registrados, 61 inspetorias e 13 escritórios de representação em todo o Estado, 84 entidades de classe profissional cadastradas e aproximadamente 550 instituições de ensino parceiras, toda a estrutura do Conselho está à
disposição para contribuir nesse processo de mudanças tão necessárias.

Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
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Espaço do Leitor
de uma bengala. Hoje sinto na própria pele
o verdadeiro “desrespeito” e o “preconceito
escondido” nas pessoas, nos órgãos públicos e
privados. (...)
Sem querer generalizar, o povo brasileiro é
intrinsecamente preconceituoso e também desrespeitoso com os portadores de necessidades
especiais. Respeito e Dignidade, SEMPRE!
Novamente quero externar meus parabéns a
toda equipe, pela coragem na publicação desta
bela reportagem. Que o engenheiro Lucas
Samuel encontre o seu “lugar ao sol”, como
bem merecido.
Faço votos de que realmente caminhemos para
um Brasil mais digno do povo que nele habita.
Fraterno abraço meu amigo.
Prof. Eng. Alexandre Dezem Bertozzi.
Prezado presidente e amigo Eng. Jobson
Andrade.
Saudações cordiais.
Quero externar por meio deste, meus cumprimentos a toda equipe da Revista Vértice, pelas
matérias nela publicadas, em especial a “A
Afirmação de um sonhador”, edição número 15
de abril/maio/junho de 2013.
Recentemente sofri um acidente automobilístico que me ceifou 35% dos movimentos de
minha perna direita. Após quatro intervenções
cirúrgicas, um ano e meio de recuperação
e incontáveis sessões de fisioterapia, estou
novamente na “ativa”, caminhado com o auxilio

Senhor Editor,
A maioria dos engenheiros não gosta de escrever porque não sabe! Assim, seria de bom
alvitre a revista VERTICE adotar um revisor com
autoridade para alterar ou corrigir os textos a
serem publicados.
O nº 15 da revista, apesar dos bons temas
apresentados, está eivado de imperfeições. O
editorial do presidente choveu no molhado e
não concluiu nada. No espaço do leitor as cartas parecem ter sido escritas por quem nunca
foi à escola. A matéria sobre mineração é longa, repetitiva e equivocada (inclusive errando o
nome das entidades citadas). Quem escreveu

certamente não é do ramo. Uma página sobre
Identidade Profissional está tão confusa que
nos desorienta.
Enfim, uma lástima! Meu exemplar da indigitada revista foi encaminhado ao reciclável da
semana.
Vamos pois, esperançosos, aguardar as providências cabíveis!
Saudações,
Floriano Garcia Costa
Geólogo Crea 4.330-D
Nota da Redação:
O editorial é um convite à reflexão sobre a urgente necessidade dos profissionais da área
tecnológica participarem efetivamente da
construção de um projeto de nação. Para isso
o envolvimento de cada um nas discussões,
formulação e implantação de políticas pública
é essencial, já que os profissionais são corresponsáveis pelo desenvolvimento de ações que
proporcionem a melhoria da qualidade de vida
da sociedade.

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

Crea-Minas fiscaliza parques
e eventos no estado
Para garantir a segurança de parques de diversões e similares como circos e teatros ambulantes, as prefeituras
municipais devem exigir uma Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.), firmada por um profissional habilitado e
registrado no Crea-Minas, declarando a responsabilidade técnica pela montagem e boas condições de funcionamento
dos diversos equipamentos e instalações.

Regional Sudeste
Fiscalização Crea-Minas

A Regional Sudeste do Crea-Minas fiscalizou a 6ª edição do
Encontro de Motociclistas de Espera Feliz, que ocorreu entre os
dias 12 e 14 de abril. A ação verificou a presença de responsáveis
técnicos pela sonorização, iluminação do palco, montagem mecânica
e elétrica dos brinquedos, além dos laudos e do projeto de prevenção
e combate a incêndio e pânico.

A Regional Norte do Crea-Minas fiscalizou, em parceria com
o Corpo de Bombeiros do município de Janaúba, a 32ª Expo
Janaúba. A fiscalização verificou a existência de responsáveis
técnicos nas atividades que envolvem engenharia, como
montagem de palco, som, iluminação, camarote, stands, tendas,
parque de diversões e arena de rodeio, garantindo ao público
maior segurança em todas as etapas do principal evento do
agronegócio da região.

Fiscalização Crea-Minas

Regional Norte

Regional Rio Grande
Entre os dias 3 e 10 de maio, em Uberaba, a Regional Rio Grande fiscalizou a tradicional ExpoZebu. Durante a ação foram verificadas as
responsabilidades técnicas dos profissionais que atuaram na montagem de stands, parque de diversões, tendas, sonorização e iluminação,
dentre outras obras. Outra ação de fiscalização aconteceu na 38º Exposição Agropecuária de Itapagipe que ocorreu de 14 a 19 de maio, em
que foi verificada a presença de responsáveis técnicos, garantindo a participação de profissionais habilitados na montagem das estruturas do
evento.
REVISTA Vértice
8 CREA-MINAS

Fiscalização

Regional Sul

Fiscalização Crea-Minas

A Regional Sul do Crea-Minas, em parceria com o Corpo de
Bombeiros da cidade de Itajubá, fiscalizou a 32ª Expo Itajubá que
ocorreu entre os dias 11 e 18 de maio, no parque de exposições
da cidade. A fiscalização certificou-se da presença de responsáveis
técnicos, assegurando a participação de profissionais habilitados na
montagem do evento.

Entre os dias 18 e 21 de abril, a Regional Metropolitana do CreaMinas fiscalizou a 10ª edição do Festival da Goiaba de Rio Acima, evento
com atrações musicais e barracas de culinária típica. Foram verificadas
sonorização, montagem do palco e iluminação do evento. Outra ação de
fiscalização foi feita na obra do Shopping Contagem, no bairro Cabral.

Fiscalização Crea-Minas

Regional Metropolitana

No dia 21 de maio, o parque de diversões instalado no Parque
Municipal de Belo Horizonte foi fiscalizado pelo Crea-Minas com o objetivo
de verificar a existência de um profissional habilitado e responsável pela
manutenção e vistoria dos brinquedos.
A Regional Belo Horizonte também fiscalizou a 15º edição do festival
Axé Brasil para garantir a segurança do evento, que ocorreu nos dias 12 e
13 de abril no Mineirão. No mesmo local, no dia 4 de maio, o Crea-Minas
fiscalizou as instalações da megaestrutura de iluminação, sonorização,
telões, e efeitos especiais do show do Paul Mccartney. Já no dia 16 de
maio, foi fiscalizada a tradicional Saideira que encerra o Comida di Buteco
realizado no Largo da Saideira, na região Nordeste da capital mineira. A
ação verificou a montagem do palco para realização das festividades que
tradicionalmente encerram as edições do festival gastronômico. Além
dos eventos, em parceria com os órgãos de fiscalização da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, da Defesa Civil e do Ministério do Trabalho,
o Conselho fiscalizou a obra de reforma da fachada do Condomínio JK,
localizado no bairro Santo Agostinho. O prédio de 23 andares, considerado
monumento histórico da cidade de Belo Horizonte, foi projetado pelo
arquiteto Oscar Niemeyer e construído na década de 50 por Juscelino
Kubitschek.

Fiscalização Crea-Minas

Regional Belo Horizonte
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Otávio Nogueira

Especial

O desafio das águas
A utilização sustentável dos mananciais de águas subterrâneas
exige aperfeiçoamento de gestão e novas tecnologias
Ninguém vê, mas elas existem. E correspondem à maior parte da água doce
disponível no planeta, já que 85% deste
total estão nas geleiras em estado sólido
e apenas 0,1% aparece sob forma de rios
e lagos. Ocultas sob nossos pés, as águas
subterrâneas são exploradas desde a antiguidade.
Com 12% da disponibilidade hídrica
de água doce do planeta, o Brasil possui
reservas estimadas em 113 mil km3 de
água em seu subsolo. Um terço do território brasileiro - quase 3 milhões de km2
- compõem a área de recarga, por onde se
infiltram ou deveriam se infiltrar as águas
das chuvas. A área ocupada pelos aquífeREVISTA Vértice
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ros, no subsolo, no entanto é maior, já que
alguns deles estão encobertos por outros,
como é o caso do aquífero Guarani.
No Brasil, segundo dados do IBGE, os
aquíferos são responsáveis por 61% do
abastecimento humano, além do uso para
a agropecuária, para a indústria, geração
de energia e lazer. Em São Paulo, por
exemplo, segundo o mesmo órgão, 71%
do abastecimento humano provêm de reservas subterrâneas, principalmente dos
aquíferos Guarani e Bauru. Na bacia potiguar, onde se divisam os estados do Rio
Grande do Norte e do Ceará, a maior parte
das águas usadas para o abastecimento
humano e para irrigação de lavouras é

retirada do subsolo. Da mesma forma, no
estado do Maranhão, a pouca disponibilidade de águas superficiais é compensada pelas reservas do aquífero Itapecuru.
Manaus, capital do Amazonas, apesar de
contar com o tratamento de águas captadas do rio Negro, deve grande parte do seu
abastecimento aos quatro milhões de metros cúbicos de água, produzida por 165
poços com 200 metros de profundidade
cada.
O geólogo Cláudio Oliveira, vice-presidente da Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas (Abas) e autor de estudo
técnico sobre o assunto, explica que os
aquíferos confinados, presentes em zonas

Especial
saturadas do subsolo, se diferenciam dos
aquíferos livres ou freáticos por “terem
sobre si estratos relativamente impermeáveis. Sendo assim, a água subterrânea
fica confinada sob pressão maior que a
atmosférica. Se um perfurador penetrar tal
aquífero, o nível de água subirá acima da
camada confinante até o nível de equilíbrio
com a pressão atmosférica. Se a pressão
for suficiente para elevar o nível da água
acima da superfície do terreno, diz-se que
o poço é jorrante ou artesiano”, explica.
(Veja a entrevista completa nas páginas
12 e 13)
Os aquíferos geralmente são interconectados com as águas superficiais, atuando como fonte de alimentação dos cursos d‘água, mantendo rios perenes fluindo
como, por exemplo, o rio Jequitinhonha,
em Minas Gerais, explica o engenheiro
Márcio de Oliveira Cândido, gerente de
Hidrologia e Gestão Territorial da Superintendência do Serviço Geológico do Brasil,
em Minas Gerais. “As nascentes, portanto,
são afloramentos de aquíferos”, assinala.
Minas Gerais
Minas Gerais possui 68 unidades aquíferas, segundo dados do Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (Igam), órgão estadual responsável pelas outorgas de uso
de água em Minas. De cerca de nove mil
outorgas atualmente válidas, dentre mais
de 16 mil concedidas, 32% são destinadas exclusivamente ao consumo humano
(veja gráfico). Mais da metade - 4.737 poços - são operados pela Copasa, principal
concessionária de saneamento do estado.
Na região cárstica, que se estende da
Região Metropolitana de Belo Horizonte
até a Bahia, o aproveitamento das águas
subterrâneas também é grande. No município de Lagoa da Prata, por exemplo, o
abastecimento público é totalmente feito
por águas subterrâneas. Ocorre que o solo

Porcentagem de outorgas de poços
tubulares por finalidade

Consumo Humano

Abastecimento público
Consumo Industrial
Irrigação
Dessedentação de Animais
Agroindustrial
Lavagem de Veículos

Diversos

cárstico, por sua maior permeabilidade,
é mais suscetível à contaminação oriunda de esgotos domésticos, industriais e
comerciais, como infiltrações em postos
de combustíveis. Disposição inadequada
de resíduos sólidos e uso excessivo de
agrotóxicos na agricultura, cujos resíduos
escorrem nas enxurradas ou infiltram no
solo, também são preocupantes. Outra característica do aquífero cárstico é que boa
parte de suas águas ocupam cavernas,
que têm conexão direta com os cursos
d’água, e por isso ficam mais sujeitos à
contaminação.
Em Lagoa da Prata, há 30 poços perfurados, sendo 20 atualmente ativos, com
profundidade média de 80 metros. Dentre
os 10 inativos, três já secaram, segundo
o diretor do Serviço Autônomo de Água e
Esgotos do município (Saae), engenheiro
civil Astácio Correa Neto. “Para monitorar
a qualidade da água, são feitas análises
laboratoriais periódicas, além de campanhas educativas junto à comunidade e
consumidores”, explica.
Vulnerabilidade
Segundo o geólogo Cláudio Oliveira,

o estudo que trata da vulnerabilidade de
aquíferos é de extrema complexidade, pois
diferentemente do que ocorre na superfície, as contaminações não se dão com a
mesma linearidade e facilidade.
Apesar da inexistência de estudos
específicos e detalhados, o inventário de
2012 da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) sobre áreas contaminadas
aponta que os principais elementos poluidores são os resíduos de refino do petróleo e da mineração. Segundo o engenheiro
químico Renato Teixeira Brandão, diretor
de Gestão de Resíduos do órgão, após o
cadastramento da área são desenvolvidos
estudos para confirmar o grau de contaminação e para estabelecer as medidas
de remediação necessárias. “No caso de
existir captação de água no local, ela pode
ser interditada”, afirma.
Nova Lima, cidade da Grande BH, é
um exemplo dessa situação. Na década de
1990 foram identificadas áreas contaminadas por resíduos de mineração, decorrentes da grande concentração de arsênio
no solo. Nesses locais, mesmo após a remediação, a captação e utilização de água
subterrânea continua proibida.
Além da eliminação das fontes poluidoras, a proteção das áreas de recarga é
uma constante preocupação dos órgãos
gestores. E isso depende muito dos municípios, por serem eles os responsáveis
pela política de uso e ocupação do solo.
No subsolo mineiro, além das riquezas
minerais historicamente conhecidas, que
foram motivadoras de conjurações no
século XVIII, grandes mananciais de água
doce justificam a fama de “caixa d’água”
do Brasil. Uma mostra dessa riqueza hídrica está no próprio Quadrilátero Ferrífero, que guarda dois grandes tesouros: os
aquíferos Gandarela e o Cauê. Com conexões hidráulicas admitidas por estudiosos,
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Especial
ambos são fundamentais para o abastecimento público e para a mineração, principalmente. Às margens da BR 040, em
breve, uma nova indústria de bebidas vai
se utilizar das mesmas águas. O Serviço
de Água e Esgotos (Saae) do município de
Itabirito desenvolve estudos na área próxima ao Km 572, para perfuração de um
poço artesiano para atender à demanda.
Consequências
da superexploração
A superexploração de um aquífero
pode levá-lo à exaustão, provocando, além
da falta d’água, afundamento e instabilidade de terrenos e, como consequência,
riscos para as edificações, como já foram
verificadas em Cajamar, São Paulo, na
bacia do Irecê, na Bahia, e em Sete Lagoas, Minas Gerais. No município mineiro,
com 105 poços existentes, as evidências

Fonte: MMA/2003

dências e rompimento de rede de esgotos.
O estudo hidrogeológico, que permitirá conhecer melhor o subsolo, está em fase de
elaboração, segundo a engenheira Fátima
L’Abbate, do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto.
A hidrogeóloga mineira Maria Antonieta Alcântara Mourão, coordenadora
executiva do Departamento de Hidrologia
da Companhia de Pesquisas de Recursos
Minerais - CPRM - Serviço Geológico do
Brasil, ressalta que em áreas de uso intensivo de água subterrânea é possível ocorrer a identificação, ao longo dos anos, na
análise dos registros de nível d’água, de
um rebaixamento crescente, mesmo após
os períodos chuvosos. “Temos, assim, um
indicativo de que a água está sendo usada
em volume maior do que a capacidade de
recarga do aquífero”, explica.
É o que acontece atualmente em Ribeirão Preto, no interior
de São Paulo. Abastecida pelas
águas do aquífero Guarani, a
cidade terá, por recomendação
da Agência Nacional das Águas
(ANA), que buscar água no poluído rio Pardo, que corta a região.
Estudos da agência reguladora
indicam que o aquífero não suportará a demanda a partir de
2015. A situação do aquífero,
que tem baixado um metro por
ano na região, é preocupante.
As águas do Guarani também
são utilizadas por indústrias
açucareiras e para irrigação no
Representação esquemática dos principais aquiferos brasileiros
Triângulo Mineiro, além de abastecimento humano em toda sua extende superexploração do manancial apasão, que compreende oito estados brasireceram em 1999, com o rebaixamento
leiros - Minas Gerais, Mato Grosso, Mato
excessivo do seu nível. Esse fenômeno
Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná,
provocou sérios abatimentos do solo, com
Santa Catarina e Rio Grande do Sul - além
surgimento de crateras, trincas em reside três países sul-americanos: Argentina,
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Paraguai e Uruguai. Recente estudo da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República apontou a necessidade de fortalecer acordos regionais
para gestão integrada dos 83 rios e dos 11
aquíferos fronteiriços e transfronteiriços
do Brasil. Um acordo de cooperação para
gestão do Guarani, firmado em 2010 no
âmbito do Mercosul, tramita no Congresso
Nacional à espera de ratificação.
Mapeamento
A CPRM registra, no Brasil, dez províncias hidrogeológicas. Uma delas, a
Amazônica, onde se localiza o aquífero
Alter do Chão, pode vir a ser a maior do
mundo, com 85 mil Km cúbicos de reserva estimada. A falta de estudos completos
sobre o aquífero, no entanto, impede uma
afirmação definitiva sobre a reserva. Aliás,
a falta de informações detalhadas é um
desafio para os órgãos gestores de todo
o país. Em que pese iniciativas já em curso do Serviço Geológico do Brasil, estatal
vinculada ao Ministério das Minas e Energia, o país ainda não dispõe de um mapa
hidrogeológico.
Uma dessas iniciativas é a implantação da Rede Nacional Integrada de Águas
Subterrâneas (Rimas). Segundo Maria
Antonieta, que também ocupa a segunda
vice-presidência nacional da Abas, periodicamente são coletados dados em mais
de 252 pontos espalhados no território
nacional, com equipamentos que fazem o
registro de hora em hora do nível da água.
“Em breve faremos o teste de uma nova
tecnologia, com a montagem de 11 estações telemétricas, uma delas em Minas”,
anuncia.
A profundidade dos poços varia de
acordo com cada região. Nas 36 perfurações em andamento para o sistema de
monitoramento em Minas, que está sendo
implantando pela CPRM no aquífero Uru-

cuia, no Noroeste do estado em direção à
Bahia e no aquífero Bauru, Triangulo Mineiro em direção a São Paulo, por exemplo, a profundidade média é de 60 metros.
O Sistema de Informações sobre
Águas Subterrâneas (Siagas) registra
229.397 poços artesianos cadastrados no
Brasil. Os especialistas temem, no entanto, que o número de poços não cadastrados ou clandestinos seja igual ou superior.
Ausência de licenciamento e de fiscalização da obra durante sua execução, e ainda
falta de informações de muitas empresas
que usam este sistema de captação de
água subterrânea, estão dentre os principais motivos desse descontrole.
Estudo contratado pelo governo de
Minas Gerais para elaboração do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, há dois
anos, alertava para a dispersão de dados e
informações sobre disponibilidade hídrica
e demanda, além da falta de dados sobre
águas subterrâneas. Na opinião do geólogo Cláudio Oliveira, a coleta de dados deve
ser o foco de uma gestão técnica, sob responsabilidade dos organismos estaduais
de gestão dos recursos hídricos. “Sem um
completo banco de dados, não ocorrerá
uma gestão confiável”, declara.
A hidrogeóloga Maricene Matta Paixão, do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam), explica que, para o aproveitamento da água subterrânea, são necessárias boas informações geológicas, a começar pelo perfil litográfico, que descreve
os tipos de rochas presentes na unidade
e as características de sua formação. “A
qualidade da água depende do meio em
que circula e do tempo que ela está armazenada. “Uma das formas de garantir
um trabalho técnico adequado é exigir
que toda empresa de perfuração tenha
registro no Crea”. Segundo Maricene, a
falta de um mapa hidrogeológico dificulta
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Especial

Ressurgência no Rio Olho D´Água em Bonito no Mato Grosso do Sul

o monitoramento e gestão da águas subterrâneas. Os estudos atualmente executados pela CPRM estão sendo elaborados
na escala 1:1.000.000, o que não possibilita um detalhamento do subsolo.
As expectativas para mudar esta
realidade apareceram no norte de
Minas, onde o Igam, em parceria com
a Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco (Codevasf) e com
a CPRM, está desenvolvendo o projeto
Águas do Norte de Minas, com o objetivo
de definir vazões de uso insignificante,
que, por seu volume, não precisam de
outorga, por não comprometerem o
aquífero. São 60 pontos de coleta , numa
região de 177 municípios. O trabalho
vai resultar em informações essenciais
para o uso sustentável da água pela
população e pelos produtores rurais.
Na mira, o desenvolvimento econômico
e social da região. Essa foi, inclusive,
umas das preocupações levantadas
pelos profissionais que participaram do
6º Encontro Regional Políticias Públicas
e Corresponsabilidade Social, realizado
pelo Crea-Minas, em parceria com a
Ouvidoria Geral do Estado, no mês de
abril, em Montes Claros.

O futuro
As reservas de recursos hídricos no
planeta são gigantescas, embora sua distribuição não seja territorialmente equânime. No Norte brasileiro, por exemplo,
concentra-se 70% dos recursos hídricos
do país, mas apenas 10% da população.
Um estudo realizado pelo sueco Johan Rockstrom, apresentado na Conferência do
Clima de Copenhague (COP 15) em 2009,
propôs nove fronteiras ecológicas planetárias que não deveriam ser transgredidas,
para evitar que as atividades humanas
causem consequências ambientais inaceitáveis para a vida. A fronteira da mudança
climática já foi ultrapassada, bem como
a da perda da biodiversidade e a do ciclo
do nitrogênio. O uso global de água doce
pesquisado ainda não. Em 2009 o consumo foi de 2.600 km3 por seres humanos,
enquanto a fronteira proposta pelos pesquisadores é de 4 mil km3.
Os números podem variar de um estudo para outro, mas todos apontam que
temos ainda muita água disponível. Conhecimento, tecnologia e um bom monitoramento serão essenciais para controlar
o registro dessa “torneira” e garantir a vida
para além de nossa espécie.
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Entrevista

O que falta é gestão
Geólogo formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos), em São Leopoldo (RS), Claudio Oliveira é integrante da
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (Abas) desde o ano
de 1986, onde atualmente ocupa a vice-presidência nacional. Empresário, desde 1982 dedica-se à atividade de perfuração de poços tubulares na região Sul e desde 2006, à perfuração de poços
para petróleo no Nordeste brasileiro. Foi redator das Normas de
Projeto e Construção de Poços Tubulares da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). Nesta entrevista à VÉRTICE, Cláudio
Oliveira ressalta a importância da preservação das águas subterrâneas brasileiras e a necessidade de se investir na pesquisa, na
tecnologia e no mapeamento destas reservas, que poderão possibilitar um novo momento no desenvolvimento sustentável do país.

cidades. Parece um contrassenso, pois “temos água, mas falta
água”. Então o que falta mesmo é gestão. As políticas públicas
pouco têm investido na capacitação e ampliação dos seus quadros
técnicos. É evidente a falta de diretrizes para uma gestão técnica
e, na grande maioria dos estados, o que vem ocorrendo são fatos
meramente cartoriais, com exigências que só geram um acúmulo
imenso de papéis e carimbos que em nada irão somar para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois nem ao menos possuem
alguma ferramenta específica como algum software ou um banco
de dados funcional.

VÉRTICE - Como temos reservas gigantescas de águas subterrâneas, podemos inferir que não teremos escassez deste
recurso natural para o desenvolvimento do país? Quais são os
principais cuidados que os órgãos de gestão e usuários devem
ter para sua conservação?
Cláudio Oliveira - Há que se levar em conta que as ocorrências
das reservas não se dão em toda a extensão do território nacional,
que são variáveis em forma e volume, de região para região, de
Norte a Sul, assim como o são as variações climáticas, ora com
eventos de prolongadas estiagens e ora com períodos de elevados índices pluviométricos, ambos causando imensos prejuízos a
toda a sociedade, seja na indústria, agricultura e até mesmo em

Cláudio Oliveira - De uma forma geral, as legislações são claras
e simples. Talvez faltem algumas regulamentações específicas, a
exemplo das águas subterrâneas, que embora sejam as maiores
reservas, pouco existe a respeito. Quanto à outorga segura, acredito que em primeiro lugar as políticas públicas terão que respeitar e seguir os objetivos da legislação de recursos hídricos, que
tratam dos direitos de usos sem discriminação a qualquer setor,
sempre alicerçadas nas demandas, disponibilidade e qualidade
dos recursos hídricos. Há que se fomentar e incentivar as boas
práticas, as melhores alternativas e os bons usuários, assim como
penalizar os desperdícios.

VÉRTICE - As legislações federal e estaduais são suficientes
para termos processos de outorga seguros, sob o prisma da
sustentabilidade?

Arquivo ArtCom A.C.

VÉRTICE - Quais os principais desafios para a pesquisa e o
mapeamento hidrogeológico no Brasil?

Para Cláudio Oliveira é preciso incentivar boas práticas do uso das águas
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Cláudio Oliveira - Vivemos em um país com imenso potencial
em recursos naturais, temos abundância de quase tudo e, talvez
por este motivo, por muito tempo, praticamente não se valorizou
investimento em pesquisas e avaliação destas reservas. Na atualidade, nós dos setores técnicos, temos plena consciência que a
aplicação de investimentos no conhecimento, na pesquisa e no
mapeamento destas reservas possibilitarão um novo momento
no desenvolvimento do país, e uma melhor qualidade de vida, integrada desta forma a uma gestão sustentável, pois estaremos
administrando realmente nossas reservas e não simplesmente a
desinformação. Como tudo neste país necessita de um carimbo

Entrevista
oficial, o maior desafio chama-se “vontade política”.
VÉRTICE - Os profissionais brasileiros têm acesso à tecnologia
adequada para exploração das águas subterrâneas? Quais os
avanços obtidos aqui e em outros países?
Cláudio Oliveira - Na atualidade muitos dos equipamentos e materiais utilizados pelo mundo afora já são produzidos no Brasil, a
preços acessíveis. Aqui produzimos perfuratrizes de pequeno porte ainda, tubulações, filtros e bombas submersas cada vez mais
eficientes. Na verdade, o setor de exploração de águas no mundo,
ao longo dos tempos vem aproveitando, há algum tempo, o que a
indústria do petróleo tem investido em tecnologias, pois este é um
setor que aposta pesado em pesquisa, já que os poços cada vez
mais atingem profundidades nunca antes pensadas. Em termos de
novidades, há ainda que se buscar no exterior.

“A crise da água parece ser
fundamentalmente de distribuição e
de tradição”.
VÉRTICE - O volume de água doce no planeta de apenas 2,5%
do total permite o atendimento das demandas da humanidade?
O grau de renovação das águas superficiais e subterrâneas é
suficiente para manter o equilíbrio hídrico no planeta?
Cláudio Oliveira - Sim. Estima-se que o consumo anual de água
no planeta seja na ordem de 7 mil km3, contando todos os usos,
desde a agricultura (70%), a indústria (20%) e o abastecimento
público (10%). O volume estocado de água doce nos corpos superficiais como córregos, lagos e rios é da ordem de 106 mil km3
e, nos reservatórios subterrâneos, de 10,3 milhões de km3. Além
disso, o ciclo hidrológico responsável pela renovação das reservas
contribui anualmente com um volume de chuvas estimado em 45
mil km3, mas com distribuição desigual.
VÉRTICE - Em algumas regiões do mundo e mesmo do Brasil
há locais onde o uso da água é restrito ao consumo humano. A
disputa da água de qual tanto se fala, está ligada à possibilidade da sua falta ou distribuição?
Cláudio Oliveira - Trata-se de um assunto de extrema relevância,
mas há que se ficar atento aos exageros e a interesses outros,
pois além de ser um recurso natural insubstituível e indispensável
para o desenvolvimento da humanidade em todos os níveis – saúde, social e econômico –, a água é também estratégica para se-

tores produtivos, portanto, desempenha papel fundamental na geração de riquezas. A crise da água parece ser fundamentalmente
de distribuição e de tradição. No primeiro caso, os meios técnicos
consideram como água doce disponível apenas os volumes estocados nos mananciais superficiais – rios, lagos, córregos – que
correspondem a somente um centésimo do volume estocado nos
mananciais subterrâneos. No segundo caso, não se considera o
direito universal de acesso e uso da água. Os maiores usuários
disputam sua utilização segundo a lei do mais forte, pretendendo
um uso privativo.
VÉRTICE - Até um passado recente, a água era considerada
uma dádiva da natureza. Com o aumento da demanda surgiu a
necessidade de estabelecer normas para sua gestão. A Política
Nacional de Recursos Hídricos atende a esse desafio? Quais
são as preocupações da Abas em relação ao marco legal das
águas subterrâneas?
Cláudio Oliveira - Em termos de amplitude e proposição, essa
nova Política de Recursos Hídricos está direcionada a enfrentar os
desafios de equacionar a demanda crescente de água para fazer
face ao crescimento urbano, industrial e agrícola; os potenciais
conflitos gerados pelo binômio disponibilidade, demanda e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Passadas duas décadas da sua proposição, e estamos ainda em fase de adequação,
muitos organismos estaduais não sabem ainda ao que vieram.
A Abas incentiva as pesquisas, o entendimento e o uso sustentável das águas subterrâneas como fonte de abastecimento. Há
algum tempo este tema vem sendo alvo de intensas discussões
pelo país. Muito se fala sobre a impossibilidade de utilizar essas
fontes com alegações diversas, ora na esfera legal, ora na ambiental e na saúde pública. Esse conflito de ideias, princípios e
interesses, tem gerado sérias dúvidas na sociedade em relação às
reais possibilidades técnicas e legais para a perfuração de poços
e do uso de águas subterrâneas como fonte de abastecimento.
Numa gestão técnica dos recursos hídricos é incompreensível e
inadmissível que os organismos responsáveis cedam a pressões
de setores com interesses meramente comerciais, criem impedimentos e barreiras burocráticas, discriminem a água subterrânea
ou impeçam sua utilização. Tais fatos, além de contrariarem a legislação em vigor, incentivam a clandestinidade, causam perdas à
sociedade, ao desenvolvimento e às atividades ligadas às águas
subterrâneas, gerando prejuízos à ciência, à evolução tecnológica
e, principalmente, ao direito universal de acesso às fontes mais
seguras de abastecimento.
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Artigo

O Crea-Minas e a unidade plena do
sistema profissional
Recente decisão da presidência do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), analisando a decisão proferida
pelo Tribunal Regional Federal da Primeira
Região nos autos do mandado de segurança 2001.34.00.010970-1/DF, impetrado pela Federação Nacional dos Técnicos
Industriais (Fentec), excluiu do plenário do
Conselho Federal as representações dos
conselheiros técnicos de nível médio.
A decisão exarada, submetida ao
plenário do Confea, estendendo de forma
arbitrária e ilegal o entendimento contido
na decisão judicial, determinou que o afastamento também devesse contemplar os
conselheiros técnicos de nível médio com
assento nos plenários dos Creas.
Tal decisão, exarada sob a análise de
um processo judicial, ainda em fase recursal, contraria todas as decisões emanadas
do mais alto fórum de nosso sistema profissional, o Congresso Nacional de Profissionais (CNP), além de contrariarem, frontalmente, toda nossa legislação processual
vigente.
Preliminarmente, destaca-se que o referido mandado de segurança tem como
partes a Fentec e o Confea e jamais contou
com a participação de qualquer Crea da federação ou mesmo foi dado conhecimento
de tal lide aos mesmos.
Desta forma, nos termos do artigo 472
do Código de Processo Civil, tal decisão
obriga, única e exclusivamente, as partes
integrantes da lide, não podendo tal julgado
alcançar terceiros, quaisquer que sejam.
Assim, a decisão do plenário do Conselho Federal em estender o julgado aos Creas, é completamente ilegal, desprovida de
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qualquer validade jurídica, traduzindo-se em
uma verdadeira determinação de cassação
de mandato de conselheiro regional, cuja a
eleição e posse se deu inteiramente dentro
da legalidade e da legitimidade da legislação vigente.
Deve-se salientar que o Confea, mesmo sendo réu no processo, tem a obrigação
legal de defender seus atos administrativos,
manejando todos os recursos judiciais necessários a garantir o integral cumprimento
de suas decisões, o que não ocorreu no
caso em tela. Ao contrário de cumprir suas
obrigações legais, o presidente do Confea,
em um total desrespeito à categoria profissional dos técnicos de nível médio, sequer
apreciou a possibilidade de apresentar
qualquer recurso judicial possível, determinando a imediata retirada dos conselheiros
técnicos do plenário do Conselho Federal,
permitindo ainda que tal decisão fosse ampliada para os plenários de todos os Creas.
A atitude do presidente do Confea demonstra um total descompromisso com a
unidade de nosso sistema profissional, recentemente desmembrado com a saída dos
arquitetos, permitindo que outras categorias
profissionais envidem esforços na busca de
um conselho profissional próprio.
Não podemos e não devemos permitir
que decisões como esta, do presidente e do
plenário do Confea, comprometam o respeito e a convivência harmônica de todas as
profissões jurisdicionadas pelo nosso sistema Confea/Crea.
Temos que combater, diuturnamente,
ações que possam permitir a segregação
de quaisquer categorias profissionais integrantes de nosso sistema profissional, se-

jam elas políticas ou judiciais.
Esta é a posição do Crea-Minas: o compromisso com a unidade plena de nosso sistema profissional, garantindo a participação
ampla e ativa de todas as categorias profissionais registradas, em prol de uma convivência respeitosa e harmônica, na busca da
defesa da sociedade, assegurando exercício
profissional com ética e qualidade.
Assim, não podemos concordar com a
decisão proferida pela presidência e plenário do Confea, emanadas em total afronta
ao nosso ordenamento jurídico, com uma
clara intenção política, em detrimento de
toda uma história de lutas e conquistas
de uma categoria profissional que sempre
pautou pelo cumprimento de seus deveres junto Sistema Confea/Crea e que, com
muito esforço ao longo do tempo, garantiu
sua participação, de forma legal e ética, nos
plenários do Conselho Federal e dos Creas.
Esperamos que a lucidez e o bom senso
voltem a pairar sobre a presidência e o plenário do Confea, fazendo com que vejam a
ilegalidade e a injustiça cometida, revendo
sua decisão, reintegrando os conselheiros
técnicos ao plenário do conselho federal e
anulando a decisão ilegal e arbitrária, que
estendeu o julgado a terceiros não integrantes da lide.

Adriano Garcia de Souza
Técnico Agrícola
Vice-Presidente do Crea-Minas
Maria de Fátima Amaral
Assessora Jurídica do Crea-Minas
OAB/MG - 78.712

Cidade

Estádios mais seguros

Teodomiro Bicalho

Laudos de engenharia certificados pelo Crea-Minas
contribuem para o aumento da segurança em estádios mineiros

Estádio do Patrocinense é exemplo de boa gestão

Uma cidade que abriga um estádio de
futebol se diferencia das outras em relação
a vários aspectos de sua organização urbana. A realização de uma partida de futebol mobiliza milhares de torcedores e pode
alterar a rotina da população em relação
à mobilidade urbana, à limpeza das ruas
dos arredores do estádio e em relação à
segurança pública. A segurança do estádio
é um item básico que o torcedor espera
encontrar quando vai assistir a uma partida de futebol. Não só a segurança no que
diz respeito à violência entre torcidas, mas
também na acessibilidade, conforto e qualidade da estrutura física do local.
A vistoria das condições dos estádios
de futebol utilizados em competições oficiais no país foi instituída pelo Decreto
Federal 6.795/2009, que regulamentou o artigo 23 do Estatuto de Defesa do
Torcedor (Lei 1.0671/2003), e pela PorREVISTA Vértice
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taria 124/2009, alterada pela Portaria
238/2010 do Ministério do Esporte, que
estabelece os requisitos mínimos a serem
atendidos. A Portaria determina que as entidades responsáveis pela organização das
competições oficiais de futebol nos estados
encaminhem aos Ministérios Públicos Estaduais quatro laudos a serem expedidos
por órgãos e autoridades competentes:
o de segurança, pela Polícia Militar, o de
combate a incêndio, pelo Corpo de Bombeiros Militar, o de condições sanitárias e
de higiene, pela Vigilância Sanitária e o de
Vistoria de Engenharia, a ser feito por uma
equipe composta, no mínimo, por um engenheiro civil ou arquiteto e um engenheiro
eletricista, contratados pelo gestor do estádio. Em alguns casos pode ser necessário
um quinto laudo, de estabilidade estrutural.
Em Minas Gerais, o Ministério Público
do Estado mantém um termo de coope-

ração técnica com o Crea-Minas desde
2010. Através desse termo, o Ministério
Público encaminha os laudos de vistoria de
engenharia dos estádios que recebem jogos do Campeonato Mineiro dos módulos I
e II, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil
e Copa Libertadores, para que o Conselho faça a verificação de atendimento aos
requisitos mínimos estabelecidos no Anexo II da Portaria. Caso os quesitos sejam
atendidos, o laudo recebe a certificação.
Aspectos como acessibilidade, sistema
estrutural, impermeabilização, cobertura,
vedação, revestimentos, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), esquadrias, bem como
as instalações de combate a incêndio são
verificados e classificados em três graus,
de acordo com as não-conformidades
identificadas. O grau é crítico quando a
não-conformidade é irrecuperável, e a reparação deve ser imediata; é regular quando a não-conformidade é parcialmente recuperável, e a reparação deve ser efetuada
em curto prazo; e mínimo quando a não-conformidade é recuperável, e neste caso
a reparação deve ser feita em médio prazo.
Segundo o responsável pela verificação dos laudos encaminhados ao Crea-Minas, o engenheiro civil e assessor da
presidência do Conselho, Teodomiro Matos
Bicalho, os laudos de Vistoria de Engenharia devem ser revalidados de dois em dois
anos, e só são aprovados quando melhorias estão realmente sendo promovidas.
“É direito do cidadão ir a um estádio de

Cidade
futebol e ter total conforto e segurança. Por
isso, a partir da revalidação, o Crea-Minas
só certifica os laudos de engenharia com o
compromisso do proprietário do estádio de
sanar as patologias identificadas nas vistorias em um prazo determinado. Segundo
Teodomiro, essa certificação condicionada
é feita com a validade compatível com o
prazo solicitado pelo gestor para o saneamento das irregularidades. “Não adianta
identificar as patologias e não promover
ações concretas para a reparação das
mesmas, podendo com isso vir a agravá-las e comprometer o conforto e segurança dos torcedores”, enfatiza.
Teodomiro Bicalho reforça o papel
do profissional de engenharia na elaboração dos laudos. “É importante salientar
a responsabilidade dos profissionais que
elaboram os laudos de engenharia, pois é
fundamental que eles descrevam a situação do estádio de forma cuidadosa. Quando bem elaborado, o laudo torna-se uma
ferramenta muito importante para a gestão
do estádio no que diz respeito à segurança, manutenção e conservação”, frisa.
O promotor de Justiça Edson Antenor
Lima Paula, da Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, destaca que o convênio do Ministério
Público do Estado com o Crea-Minas vem
promovendo melhorias consideráveis no
conforto e segurança dos estádios mineiros. “Desde o início da parceria, muitos
aspectos mudaram para melhor em termos de estrutura nos estádios em Minas
Gerais. Além de disponibilizar a análise
dos laudos rapidamente, o Crea-Minas
também orienta o profissional responsável
pela elaboração do documento como sanar as possíveis irregularidades encontradas, agilizando todo o processo”, reforça.
O promotor de Justiça afirma que
ainda há muito a melhorar e ressalta a

responsabilidade dos órgãos competentes
que emitem os laudos quanto à atualização de novos aspectos nas vistorias. “É
importante que as entidades estejam sempre atentas e criem novas condicionantes
nos laudos quando necessário, para que
as irregularidades sejam apontadas e o
cidadão tenha cada vez mais respeitado
todos seus direitos previstos no Estatuto
de Defesa do Torcedor”, destaca.
Para as entidades organizadoras
do futebol, os laudos contribuem para o
bom nível de qualidade das competições.

Hilário Felix dos Santos Júnior, assessor
do Departamento de Futebol da Federação
Mineira de Futebol (FMF), afirma que os
estádios mineiros estão cada vez melhores.
“O Decreto Federal 6795/2009 veio
educar uma área do futebol que poucos
acreditavam que poderia haver mudanças.
As prefeituras e os administradores têm
se mobilizado para efetuar melhorias nos
estádios mineiros, pois todos estão cientes
de que, sem os laudos aprovados, os
estádios não estarão aptos a receber os
eventos esportivos”, ressalta.

Escassez de recursos é desafio no interior
Minas Gerais possui hoje 110 estádios de
futebol, sendo que 86 deles estão no interior
do estado e 24 na RMBH. Teodomiro Bicalho
destaca a dificuldade dos municípios e clubes
do interior em captar recursos e manter os
seus estádios em boas condições. “Os agentes e instituições ligadas ao futebol deveriam
buscar uma forma de promover ações para
melhorias nos estádios, pois só assim o público voltará a frequentar esses espaços de
lazer e entretenimento, desde que conservados, limpos e seguros. Para um país que irá
sediar a Copa do Mundo é inadmissível que
ainda existam estádios com instalações sanitárias deficientes e não aptas ao recebimento
do público. Solicitaremos que melhorias sejam feitas nessas instalações e o não atendimento poderá impedir a certificação”, reforça.
Dentre os bons exemplos de estádios
bem administrados no interior do estado, Teodomiro destaca o estádio Júlio Aguiar, localizado no município de Patrocínio, na região
do Triângulo Mineiro. O estádio recebe os
jogos da Sociedade Esportiva Patrocinense,
clube que disputa o módulo II do Campeonato
Mineiro.
Segundo o secretário Municipal de Espor-

tes e lazer de Patrocínio, Marcos Remis dos
Santos, a cidade ficou sem um representante no futebol profissional por muito tempo, e
graças a um esforço coletivo da Prefeitura e
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
responsável pela manutenção do estádio, as
irregularidades apontadas nos laudos de vistoria foram corrigidas.
“Apesar das dificuldades, hoje nosso estádio está apto para receber as partidas do
módulo II do Campeonato Mineiro. Essa normatização é de suma importância para o bom
desenvolvimento das atividades esportivas, já
que oferece aos dirigentes, atletas e torcedores mais segurança e credibilidade, dando
uma sensação de que todos estão amparados legalmente”, enfatiza.
Marcos ressalta a dificuldade das equipes interioranas em conseguir recursos para
participar das competições oficiais, fazendo
com que muitas desistam por não possuírem
um estádio adequado. “O apoio e compreensão dos órgãos competentes que emitem os
laudos é fundamental para que os estádios
dos municípios mineiros se adequem às normas e atendam, principalmente, as questões
de segurança e acessibilidade”, finaliza.
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EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PEC
ENGENHARIA - ARQUITETURA - URBANISMO - AGRONOMIA - GESTÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

ENGENHARIA
SEGURANÇA DO TRABALHO

Tenha uma nova atribuição Profissional com a chancela CREA

MENSALIDADES

de R$ 370,00

por

CÓDIGO PROMOCIONAL:
FAEA30

R$ 290,00

Desconto válido somente para inscrições realizadas
durante o período promocional.

Acesse o site e valide seu
código promocional.

NÃO PERCA O PERÍODO PROMOCIONAL
Informações do curso

via satélite

CONQUISTE UM NOVO TÍTULO:
ENGENHEIRO(A) DE SEGURANÇA
DO TRABALHO

Público: Engenheiros
Duração: 24 meses
Aulas: Sábados de 8h às 12h

www.faea-edu.org.br - (31) 2519-8801
Parceiros

Projeto

União Cidadania e Corresponsabilidade Social

Apoio

Avançar com visão de futuro

Copa 2014

Cidades do interior também terão
Centros de Treinamentos de Seleções
dos neste projeto da Fifa, a rede mineira
Arco, detentora dos hotéis San Diego, comemora a oportunidade que terá durante a
Copa do Mundo. “Para a rede, a participação como Centro de Treinamento de Seleções é muito importante pela visibilidade.
Fomos umas das primeiras localidades
selecionadas para base de treinamento de
seleções e, com isso, ganhamos também
muita credibilidade”, explica Natália Dornas, gerente operacional da rede.
Natália ressalta a importância dessa
oportunidade para rede mineira Arco representar o estado num evento como a
Copa do Mundo. “Por várias vezes, Minas
Gerais não é bem vista e nem valorizada.
Uma rede de hotéis tipicamente mineira,
criada por investidores mineiros, traz algo
a mais. E isso para Minas agrega muito,
pois os mineiros estão demonstrando que
estão correndo atrás e se esforçando para
representar muito bem o estado”, acrescenta.
O que é um CTS
Os Centros de Treinamento de Seleções, compostos por um hotel e por um
campo de treinamento, são estruturas
vistoriadas e indicadas pela Fifa para que
os times que vierem ao Brasil no próximo
ano para disputar a Copa do Mundo possam se concentrar e se preparar para as
partidas com a qualidade. Dentre outras
exigências da entidade máxima do futebol
mundial, essas localidades precisam estar
completamente disponíveis para o Comitê
Organizador Local (COL) e para uma seleção por pelo menos 45 dias durante o
torneio. Além disso, o hotel deve ter no

mínimo três estrelas e estar situado a no
máximo 20 minutos do campo de treinamento indicado.
A lista final com todas as informações
dos CTS estará disponível para as seleções
em novembro deste ano. Através de um
catálogo, a Fifa enviará, para todas as 32
delegações classificadas para o Mundial,
as informações desses locais. Os times,
então, podem ou não escolher uma dessas
estruturas previamente examinadas. Caso
o time opte por uma outra localidade, ele
deverá comunicar à Fifa, que fará a inclusão do local nessa listagem.
No dia 6 de dezembro, na Costa do
Sauípe (BA), será realizado o sorteio das
chaves da Copa do Mundo e espera-se
que os CTS escolhidos sejam apontados já
nesse evento. No entanto, o prazo máximo
para a escolha vai até janeiro de 2014.

Divulgação Hotéis Arco

Doze cidades brasileiras sediarão
a Copa do Mundo de 2014, evento que
sempre movimenta a economia nos países
por onde passa, mexe com toda a estrutura e rotina de seus moradores e ainda
pode deixar um legado para a população
local. Além dessas cidades-sede, outros
municípios também terão um envolvimento direto como torneio no Brasil: aquelas
que se candidataram para ser um Centro
de Treinamento de Seleções (CTS).
Cinco cidades mineiras já foram aprovadas pela Fifa para ser um CTS: Belo
Horizonte, Matias Barbosa, Juiz de Fora,
Uberlândia e Ipatinga. Este número, no
entanto, pode aumentar, já que a entidade ainda analisa as últimas candidaturas
feitas até o último dia 31 de maio para de
inscreverem. Segundo o Departamento de
Comunicação da entidade, a lista final com
todos os CTS será divulgada em novembro
deste ano.
Opções mineiras
Até agora foram aprovadas 70 CTS –
seis além do mínimo exigido, sendo que
ainda restam os candidatos da última janela de inscrição. Em Minas Gerais, há até o
momento cinco candidaturas com o respaldo da Fifa: Hotel San Diego Suites Lourdes
e Toca da Raposa, San Diego Suites Pampulha e Toca da Raposa I (Belo Horizonte),
Village Haras Morena e Estádio Municipal
Radialista Mário Helênio (Matias Barbosa/
Juiz de Fora), San Diego Suites Uberlândia e Complexo Municipal Virgílio Galassi
(Uberlândia) e San Diego Hotel Ipatinga e
Estádio João Lamego Neto (Ipatinga).
Com três empreendimentos emplaca-

San Diego Lourdes faz parte de um dos CTS / BH
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Boas práticas rurais
Grupo de Ação Ambiental Guaxinim, em Arcos,
cria novos procedimentos para agricultura familiar e coleta de lixo rural
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bra o funcionário da Emater, acrescentando que o sucesso foi tão grande que hoje,
além do tomate, outros produtos também
são cultivados sem a utilização de agrotóxicos, como beterraba, cenoura, abobrinha, jiló e quiabo.
Reconhecimento
A qualidade dos produtos cultivados
sem agrotóxicos está sendo reconhecida.
Os alimentos produzidos sem produtos
químicos são vendidos para o Programa
Nacional da Merenda Escolar (PNAE). Atualmente, um grupo formado por 18 agricultores está sendo treinado para multiplicar a experiência da transição da produção
convencional para o manejo de lavouras
sem agrotóxicos.
“São pequenas ações que têm ajuda-

do a reduzir a contaminação do meio ambiente e, por consequência, proporcionado
melhoria da qualidade de vida da população”, destaca Zenaido. Ainda segundo ele,
as ações do Grupo Guaxinim são baseadas na agroecopedagogia, termo que ele
próprio criou. “Trata-se de um processo
de ensino e aprendizagem que busca, na
ciência e no meio ambiente, as melhores
condições de interação da extensão rural
com o setor de ensino e comunidades
rurais para contribuir com a geração de
ações e comportamentos sustentáveis
com os agroecossistemas rurais e urbanos”, esclarece.
Na avaliação de Irani Muniz Leão,
vice-presidente do Grupo Guaxinim, há
um sentimento coletivo de que os projetos

Zenaido Lima da Fonseca

Enquanto, em nível mundial, avança a
discussão para encontrar alternativas para
reduzir gastos com a transição da agricultura tradicional para a verde, moradores
do município de Arcos, no Centro-Oeste
do estado, colocam em prática experiências inteligentes e eficazes que dispensam
o investimento de cifras bilionárias.
A experiência de Arcos foi apresentada durante o 2º Encontro Regional Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social
promovido pelo Crea-Minas em parceria
com a Ouvidoria Geral do Estado, em Divinópolis, em setembro de 2012. Uma das
resoluções desse Encontro foi incentivar
as cadeias produtivas de alimentos locais
com a elaboração de plano setorial e estabelecimento de programas para garantir
produtos de qualidade ao consumidor final.
Fundado em 2009 por Zenaido Lima
da Fonseca e Irani Muniz Leão, funcionários da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
(Emater-MG), o Grupo de Ação Ambiental
Guaxinim estabeleceu novos procedimentos que foram adotados pela agricultura
familiar da região. A proposta tem como
meta o cultivo de lavouras sem a utilização
de produtos químicos.
Segundo Zenaido, o projeto foi elaborado após minuciosa avaliação de uma
produção de tomates. Na ocasião, foi verificado que grande parte dos tomaticultores
utilizava os sistemas convencionais. “Foi
então que resolvemos propor aos agricultores a participar da experiência de plantar
tomates sem produtos químicos”, relem-

Comunidade retira lixo de área rural evitando a poluição do meio ambiente
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estão no caminho certo e, por esse motivo, cresce a motivação para desenvolver novas pesquisas. “A satisfação com
os resultados positivos conquistados no
manejo de produtos sem agrotóxicos nos
incentiva a buscar outros desafios que
devem, indispensavelmente, contar com o
envolvimento de pessoas idosas, jovens e,
principalmente, das crianças. Todos precisam estar comprometidos com um futuro
melhor”, assinala.
Resíduos solídos
Outro projeto desenvolvido pelo grupo,
também a baixo custo, trata do recolhimento de lixo rural. E em 2009, durante o
processo de diagnóstico da realidade realizado pelo extensionista Zenaido, metodologia de praxe da Emater ao assumir uma
nova área, ele se deparou com a riqueza
dos corpos d`água e a com a grande quantidade de lixo causando contaminações.
“Ao ver toneladas de lixo no meio rural, mais especificamente na comunidade
de São Domingos, grota do Fundão, o primeiro momento foi de choque, com alto
impacto dos grandes males que o lixo traz
para a terra, a água, os animais e seres
humanos”, relembra. A primeira ação do
grupo, entre planejamento e execução,
durou menos de uma semana. Mais de 10
toneladas de lixo foram removidas da natureza. A iniciativa contou com o apoio de
famílias da comunidade rural, membros da
Escola Municipal Laura Andrade e também
da prefeitura, além de várias entidades ligadas a causa.
A direção da Escola Municipal Laura Andrade destaca que a unidade tem
nucleada em sua sede 16 comunidades
distintas, de onde vêm os alunos que fazem parte do grupo de Ação Ambiental
Guaxinim. A diretora da escola, Soraia
Marcelino, comemora os bons resultados
da parceria, que aborda a coleta de lixo

rural tendo como preocupação a reciclagem e condução para o local correto, após
a construção de centros de coleta de lixo
rural. “Conseguimos mudar a cultura e
alterar a queima do lixo e o enterro inadequado na área rural. Além disso, os alunos
participam de atividade sustentáveis, a
exemplo da agroecologia na produção de
tomate e outras verduras”, afirma.
Zenaido esclarece que poucos administradores públicos investem hoje na
coleta de lixo rural, por considerar que a
atividade se torna inviável por diversos
fatores. Entre os quais, estão a distância
dos centros urbanos, a reduzida frota de
veículos e de mão de obra para executar
as tarefas, além dos custos e da falta de
visibilidade política. “Na realidade, existe
também a falta de organização comunitária para discutir e buscar soluções
para resolução dos problemas”, adverte
Zenaido.
E é exatamente por esses motivos que
práticas antigas e inadequadas ainda perduram no país, como a utilização exaustiva dos monturos, locais destinados ao
descarte e queima de lixo. “Esse método
ainda persiste em várias cidades brasileiras. O problema é que o resultado da incineração de plásticos e outros materiais
tóxicos polui o meio ambiente e agride
severamente a saúde das pessoas e de
criações”, alerta.
Outra preocupação do grupo é com o
descarte inapropriado das embalagens de
agrotóxicos. De acordo com Zenaido, as
embalagens utilizadas nas lavouras e criações de animais não deveriam fazer parte
desse processo de queima e abandono na
natureza. Ao contrário, deveriam ser triplamente lavadas e devolvidas às empresas
de origem. “O lixo no meio rural tem impacto imediato e negativo para a natureza, pois pode contaminar diretamente as

águas subterrâneas, nascentes, afetando a
vida de todos os seres vivos”, salienta Zenaido. De acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), existem
cerca de 415 mil propriedades rurais em
Minas Gerais, entre as quais 85 mil são
potenciais usuárias de agrotóxicos.
Adesão
Após deflagradas as primeiras ações
da Emater, por intermédio do Grupo de
Ação Ambiental Guaxinim, os resultados
positivos com a retirada progressiva do lixo
rural geraram frutos. O líder comunitário
da comunidade rural São Domingos, João
Teixeira Filho, reuniu famílias e materiais
para construir o primeiro Centro de Coleta
de Lixo Rural (CLR). A unidade custou R$
150,00. “O maior investimento é conscientizar a comunidade para ações práticas”, considera.
Todo material descartado pela produção agropecuária é removido do meio rural e enviado para a CLR. Posteriormente,
quando o nível de lixo atinge determinado
ponto de limite – quantidade suficiente
para carregar um caminhão – o Grupo
Guaxinim e a prefeitura são acionados
para transportar o volume para a Associação de Recicladores de Arcos, que funciona no aterro sanitário.
Para João Teixeira Filho, o tratamento
adequado do lixo deve ser uma atividade
continuada. “Hoje, todo mundo gera lixo. É
lixo da cidade que vem para a roça e lixo
da roça que permanece na roça. Agora,
nós estamos levando o material descartado para o Centro de Coleta Seletiva de
Lixo Rural. Avançamos muito, pois antes a
gente ficava incomodado com esse tipo de
material que era abandonado na natureza, enterrado ou queimado. A iniciativa foi
muito positiva. Toda a comunidade aderiu e não vai abandonar a ideia”, garante
João Teixeira.
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Câmara Temática debate rodovias
nejamento econômico e social de casa
localidade.
O coordenador da Câmara Temática,
consultor técnico do Crea-Minas Oswaldo Dehon, conta que ao todo serão seis
encontros realizados nas inspetorias do
Crea-Minas. O ciclo se encerrará com a
elaboração de um documento com propostas de melhorias para as rodovias,
fundamentadas sob o olhar técnico da engenharia. “Belo Horizonte é uma espécie
de eixo, vértice de várias rodovias federais,
que, por sua vez, permitem diversas articulações econômicas. Com este debate
vamos levantar questões que irão contribuir com melhorias nas condições das
rodovias e seus entornos”, explica Dehon.
Segundo informações do Depar-

tamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit), superintendência de
Minas Gerais, atualmente estão sob a
concessão do órgão 8.500 km de estradas. O superintendente regional do Departamento, José Maria da Cunha, explica
que Minas Gerais, por seu posicionamento
geográfico, ocupa um importante papel no
desenvolvimento do país. “Por aqui trafega considerável parte do transporte de
passageiros e de cargas, necessárias ao
escoamento da riqueza do país. Entendemos que a Câmara Temática de Rodovias
Federais é de grande importância para a
sociedade mineira, uma vez que poderão
ser identificadas e discutidas soluções
para a infraestrutura rodoviária do país”,
destaca José Maria.

Ronaldo Teixeira da Silva

Promover um estudo detalhado sobre
a malha rodoviária federal situada em Minas Gerais: este é o principal objetivo da
Câmara Temática de Rodovias Federais
lançada pelo Crea-Minas neste primeiro
semestre. O diagnóstico será feito por
meio de uma série de workshops que irão
contribuir para detectar os principais gargalos das estradas e apontar as melhores
soluções para as questões identificadas.
O trabalho irá analisar a situação específica de trafegabilidade, sinalização,
riscos de acidentes, condições do pavimento, manutenção, obras e gestão de
cada rodovia federal em Minas Gerais e
também potencializar o desenvolvimento das regiões cortadas pelas rodovias
federais, considerando a agenda de pla-

Anel Rodoviário de Belo Horizonte foi tema de debate no 1º Workshop da Câmara Temática de Rodovias Federais do Crea-Minas
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No mês de maio foi realizado, nas
dependências da Arcelor Mittal no anel
rodoviário, o primeiro workshop da Câmara Temática de Rodovias Federais.
Dehon explica que “a escolha do local
para o início das atividades da Câmara
vem de encontro às propostas de trabalho do grupo, que discutiu a situação
dos projetos e intervenções previstos
para a revitalização do Anel Rodoviário
e para a implantação do Rodoanel e do
Ferroanel”. O debate teve como foco a
comunidade técnica de engenharia e
contou com a participação de Alexandre
de Oliveira, supervisor do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Contagem; César Pomárico, engenheiro e chefe de gabinete do

Leidiane Vinhal

Lançamento da Câmara é realizado no Anel rodoviário

Lançamento da Câmara Temática e 1º Workshop reuniu autoridades na sede da Acelor Mittal

Metrô na Empresa de Transportes e
Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans); e
Adrian Machado Batista, diretor de Planejamento Metropolitano, Articulação
e Intersetorialidade da Agência de Desenvolvimento da RMBH
(ARMBH).
Com um fluxo de
154.087 veículos por
dia, segundo dados da
Pesquisa Origem e Destino 2012, da Secretaria
de Estado Extraordinária
de Gestão Metropolitana
de Minas Gerais (Setop),
o anel é considerado um
dos principais gargalos da mobilidade
na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A via consiste na sobreposição de trechos das rodovias BR
381, BR 262 e BR 040, e preocupa tanto pelo alto índice de acidentes, quanto
pelo estado de conservação. Prova disso são os investimentos para a revitalização do trecho que vai da BR-040, no
bairro Olhos D’Água, até a interseção

CÂMARAS
TEMÁTICAS
rodovias federais

Departamento de Estrada de Rodagens
de Minas Gerais (DER/MG); Ricardo
Luiz da Mata Machado representando
Cláudio Lobato, coordenador de Infraestrutura Rodoviária de Minas Gerais da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Elizabeth Gomes de Moura,
gerente de Planejamento de Mobilidade
(Gemob); Tomás Alexandre Ahouagi,
assessor de Relação Metropolitana e

com a avenida Cristiano Machado. De
acordo com a Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas (Setop),
para o trecho de 27,3 km estão previstos investimentos de R$ 17,4 milhões.
BRT no Anel
Uma vez concluídas as obras de
revitalização do Anel, já existe a proposta de construção do Bus Rapid Transit
(BRT) na via a fim de potencializar o
transporte de passageiros na RMBH.
Segundo a gerente de Planejamento de
Mobilidade (Gemob) na BHTrans, Elizabeth Gomes de Moura, a ideia é destinar uma faixa exclusiva aos coletivos e
pontos de conexão com os corredores
já existentes. “O anel está longe da área
central, mas permite vários deslocamentos. A instalação do BRT melhora
a fluidez do trânsito e os usuários ganham facilidade de deslocamento, economia de tempo, conforto e segurança”,
analisa, Elizabeth.
Conheça os projetos apresentados
durante o 1º Workshop em www.crea-mg.org.br/camarastematicas.
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Colégios

CEE investe no fortalecimento das
entidades
Buscando valorizar e fortalecer as entidades, o Colégio Estadual de Entidades
(CEE) produziu cartazes e cartões postais visando estimular o profissional
a preencher o código da entidade da qual é associado no campo 31 da
Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T). O coordenador Estadual do
CEE e presidente do Instituto Mineiro de Engenharia Civil (Imec), engenheiro
civil Marcelo Fernandes da Costa ressalta, que ao preencherem o campo 31,
automaticamente, 16% do valor da A.R.T. é repassado para a entidade, garantindo recursos para que ela realize cursos e ações de valorização profissional,
proporcionando também a discussão de temas das áreas tecnológicas que
geram impacto na sociedade local. “Essa ação é crucial para o reconhecimento das entidades em relação às cidades e aos profissionais locais, valorizando
e promovendo o bem-estar geral”, destaca o coordenador estadual do Colégio
de Entidades.

Inspetores se preparam para o 8º CNP

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Os inspetores do Crea-Minas participaram em maio de 12 reuniões nas
regionais para discussão e levantamento de demandas dos profissionais
da área tecnológica que foram encaminhadas ao 8º Congresso Estadual
de Profissionais (CEP), realizado no dia 20 de junho em Belo Horizonte. As
propostas serão levadas ao 8º Congresso Nacional de Profissionais (CNP),
que será realizado entre 9 e 14 de setembro deste ano em Gramado, Rio
Grande do Sul, com o tema central intitulado Marco Legal: Competência
Profissional para o Desenvolvimento Nacional. O engenheiro mecânico
Waldimir Teles Filho, coordenador do Colégio Estadual de Inspetores
(CEI), ressalta a importância desses encontros para a sociedade. “Essas
discussões são um momento de integração, atualização e oportunidade
para verificar como os profissionais podem contribuir com melhorias na
saúde, educação, segurança e outros aspectos na sociedade”, frisa.

O presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, e o prefeito de Pará de
Minas, Antônio Júlio de Faria, assinaram em maio um convênio de mútua cooperação
para a realização de ações conjuntas de fiscalização integrada. Para Ildes Antônio Soares
Pacheco, engenheiro de operação e mecânica de manutenção e inspetor-chefe de Pará
de Minas, responsável pela parceria, o convênio proporciona um relacionamento eficiente
entre as partes ao adotar normas e procedimentos de interesses comuns dos órgãos
públicos. “A parceria coloca em prática um dos principais objetos do Estatuto das Cidades
(Lei 1.0257/2001), que prevê a gestão democrática por meio da participação dos vários
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento dos planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano”, enfatizou.
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Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Convênio com a prefeitura de Pará de Minas

Colégios

O Colégio de Instituições de Ensino (CIE) promove
palestras para estudantes de ensino médio técnico
e de graduação tecnológica e plena em várias
instituições de ensino do estado, abordando temas
como responsabilidade civil e ética do engenheiro,
perspectivas para o futuro das profissões e a
importância do Crea-Minas. A Academia de Palestras
é uma das ações prioritárias para 2013 definidas
pelos grupos de trabalho do CIE. “Essa ação gera
a aproximação entre os estudantes, instituições
de ensino e o Crea-Minas ao integrar o universo
profissional e acadêmico e aperfeiçoar a visão de
futuro, contribuindo para valorizar os profissionais e
fortalecer suas organizações”, destaca a engenheira
civil Enid Drumond, coordenadora estadual do
Colégio de Instituições de Ensino.

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

CIE promove Academia de Palestras

O Crea-Minas Júnior realizou em maio na Universidade
Estadual de Montes Claros (Unimonte), no município
de Montes Claros, o I Fórum das Engenharias com o
tema O Norte no Desenvolvimento de Minas. Através
de palestras técnicas, mesas redondas e cases
empresariais, foram discutidos os rumos industriais do
norte de Minas e a importância da engenharia nesse
processo. Com ações alinhadas com as do Colégio de
Instituições de Ensino, o Crea-Minas Júnior também
realiza palestras em universidades ressaltando a
importância da entidade estudantil. “Essas ações
valorizam a classe estudantil perante o Crea-Minas,
promovendo o estreitamento e aproximação da relação
entre a entidade estudantil e o Conselho”, destaca o
técnico em eletrotécnica Otávio Pereira Dutra Filho,
coordenador do grupo de trabalho do Crea-Minas Júnior.

Gerência dos Colégios do Crea-Minas

Crea-Minas Junior promove I Fórum das
Engenharias em Montes Claros
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Prêmio Imec

Premiação do Imec destaca
empresas da engenharia civil

Gilson de Souza

Gilson de Souza

Ocorreu em maio, no salão de eventos do Minas Tênis Clube II, a 11º edição do Prêmio Imec 2013 que homenageia as empresas de destaque
da engenharia civil do ano. As empresas foram premiadas com base nos fatores qualidade, custo, suporte, marca e especialização, após uma
pesquisa realizada com engenheiros, empresas e associados ao Instituto Mineiro de Engenharia Civil (Imec). O coordenador Estadual do CEE
e presidente do Imec, engenheiro civil Marcelo Fernandes da Costa, enfatiza que “o prêmio é uma iniciativa que valoriza a engenharia, os
profissionais, entidades e o Crea-Minas, aproximando as pessoas”.

Idealizado pelo engenheiro civil Marcelo Fernandes da Costa, que é um dos fundadores e,
hoje, presidente do IMEC, o prêmio teve sua primeira edição em 1990 e reuniu profissionais,
especialistas, representantes de diversos países, estados e municípios em um grande evento

Gilson de Souza

Gilson de Souza

O prêmio o Prêmio IMEC – Destaques da Engenharia busca o reconhecimento do papel que a
engenharia desempenha para o desenvolvimento sustentável do país e no investimento planejado para as instituições de ensino e pesquisa da área, em âmbito federal, estadual e municipal

Na edição deste ano, assim como nas anteriores, o Instituto premiou e reconheceu o trabalho de
empresas e pessoas que se destacaram no ramo da Engenharia ou em atividades relacionadas,
com foco no bem estar da humanidade e no desenvolvimento sustentável
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Os homenageados são selecionados através de pesquisa entre os associados do Imec tendo como
critérios, qualidade, tecnologia, utilização harmônica de produtos e serviços, relação otimizada de
custo e benefício, satisfação do cliente e preocupação com as questões socioambientais

CMA

Cláusula escalonada agiliza solução de
conflitos da área tecnológica
Substituir a lenta justiça comum por
uma solução de conflitos rápida, eficiente
e técnica. Este é um dos principais objetivos das partes que aceitam acrescentar
em seus contratos as cláusulas escalonadas. Na prática, contratante e contratado
optam por negociar, conciliar, mediar ou

A cláusula escalonada é perfeita quando
se tem mais de duas
partes envolvidas em
um grande projeto de
engenharia.

mesmo solicitar uma arbitragem em vez
de recorrerem a Justiça comum. Ganha-se tempo e permite-se que haja um
entendimento entre as partes, sem enfraquecimento da posição de quem quer negociar, garantindo a prestação de serviço
e mantendo as relações de negócio.
De acordo com o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas (CMA Crea-Minas), o engenheiro
Clémenceau Chiabi Shaliba Júnior, a
cláusula escalonada é uma substituta à
cláusula contratual que trata do Foro que
prevê etapas preliminares de solução de
conflitos antes de se levar o problema ao
judiciário ou mesmo à arbitragem como
solução final. “Negociação, conciliação,
mediação e até mesmo a arbitragem
podem ser realizadas em substituição à

demanda exclusiva pelo poder judiciário.
O uso dos serviços da CMA Crea-Minas
pode evitar problemas, desgastes e perdas de tempo e dinheiro em processos na
justiça”, explica o presidente da Câmara.
Atualmente, a Câmara registra um percentual de sucesso nas conciliações de
93%.
A cláusula escalonada é perfeita
quando se tem mais de duas partes envolvidas em um grande projeto de engenharia, como proprietário, projetista,
gerenciamento, fiscalização, construção
pesada, infraestrutura, engenharia civil
predial, fornecimento de equipamentos
e montagens eletromecânicas em uma
obra com grande complexidade. Porém,
tem grande utilidade em outros serviços
de menor porte, quando envolvidas profissões reguladas pelo Crea-Minas. Segundo Clémenceau Chiabi, a Câmara tem
atuado mais em soluções para problemas
em obras de engenharia, tanto em conflitos relacionados à remuneração adequada dos serviços quanto nos impactos da
execução. “Também temos casos em que
não houve pagamento total aos serviços
de engenharia prestados ou problemas
como trincas e infiltrações em imóveis
vizinhos causados por uma obra, dentre
outros” exemplifica.
Para Clémenceau Chiabi, a inclusão
da cláusula escalonada utilizando o regulamento da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas é uma alternativa
viável e eficaz para a resolução dos conflitos em seu local de origem e pode ser
feita em contratos que envolvam serviços

de engenharia, agronomia e das demais
profissões da área tecnológica.Nas reuniões, com a interferência do conciliador,
o cliente passa a entender tecnicamente
o problema, se desarma, e cada um abre
mão de alguma coisa para chegarmos a
um acordo”, ressaltou.

Três etapas distintas
A cláusula escalonada pode ser redigida
em três etapas distintas. A primeira prevendo
reuniões entre as partes determinando prazos
máximos para tentarem uma solução. Caso
não seja possível um acordo, recorre-se à
Câmara de Arbitragem e Mediação do Crea-Minas.
Nesta segunda etapa seria feita tentativa
de conciliação, com a intervenção de profissionais ligados as áreas de conhecimento nas
quais os conflitos ocorrem. A conciliação é
feita segundo regras estabelecidas pela CMA
Crea-Minas e teria também prazo máximo
contratual para terminar.
Caso não tenha sido possível um acordo,
as partes podem recorrer à arbitragem para
a solução definitiva do conflito. Este procedimento segue as regras estabelecidas pela
Câmara sendo administrado por ela. São eleitos um ou três árbitros, que poderão ser engenheiros, de forma consensual pelas partes,
ou cada parte nomeando um e os escolhidos
nomeando um terceiro. Na falta de consenso
na nomeação do terceiro árbitro, a CMA faz a
indicação. Formado o Tribunal Arbitral, a decisão tomada será sigilosa, rápida e definitiva,
não cabendo recursos na justiça comum.
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Crea Cultural

Crea Cultural amplia espaço
para a valorização da arte

Grupo Tudo Era Uma Vez conta história no Dia da Mulher
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além da área tecnológica. “É bom lembrar
que o Crea Cultural, além de promover a
arte, oferece ao profissional a chance de
também mostrar a sua arte. As portas da
Associação estarão sempre abertas para
novas propostas”, ressalta Lúcio.
Interiorização
Além das atividades promovidas na
capital mineira, o Crea Cultural também
ocupa espaços destinados à valorização
da arte e da cultura em várias cidades do
interior de Minas. O projeto de Interiorização do Crea Cultural conta com a participação das inspetorias do Conselho e tem
levado a cidades do interior apresentações
do Quarteto de Cordas Libertas. Composto
pelos músicos integrantes da Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais, Rodrigo Bustamante, Hyu-Kyung Jung, Gerry Varona
e Eduardo Swerts, o grupo fez a primeira
apresentação no dia 29 de maio em João
Monlevade e já contemplou o público das
cidades de Itaúna, Cláudio, Oliveira, Cataguases, Juiz de Fora, Santos Dumont e
Ouro Preto.
Para o presidente do Crea-Minas,
engenheiro civil Jobson Andrade, a in-

Gellinho Oliveira

cargo de diretor executivo e o engenheiro
civil Iocanan Pinheiro de Araújo Moreira
na diretoria administrativa e financeira, a
nova gestão do Crea Cultural contratou
uma equipe para desenvolver e gerir os
projetos, o que possibilitou a realização de
várias atividades periódicas.
Exemplos disso são o projeto Crea em
Pauta que promove exibições de filmes
escolhidos pela organização do evento,
e o ciclo de palestras Convite ao Pensar,
em parceria com a PUC-Minas. As palestras, ministradas mensalmente, sempre às
quartas-feiras são um convite ao debate
e à reflexão de temas cotidianos. Outro
evento patrocinado pelo Crea Cultural, que
fez um grande sucesso entre os profissionais da área tecnológica, foi a palestra A
Comédia Corporativa - Gerenciamento de
Mudanças, proferida, em maio, pelo escritor Max Gehringer, no Museu Inimá de
Paula.
O engenheiro civil e diretor executivo
da entidade, Lúcio Borges, ressalta a importância das atividades da Associação
que oferecem aos profissionais oportunidades de participar de eventos que vão

Bruno Filipe

Crea Cultural

Criada em setembro de 2008, pelo então presidente do Crea-Minas, engenheiro
civil Gilson Queiroz, a Associação Cultural
dos Profissionais do Crea-Minas (Crea Cultural) investe na cultura, no conhecimento
científico e na conservação do patrimônio
histórico e artístico. Alinhado à missão do
Crea-Minas, as atividades do Crea Cultural
buscam defender os interesses sociais e
humanos, promovendo a valorização profissional, o desenvolvimento sustentável e
a excelência do exercício profissional.
Com apenas cinco anos de existência,
o Crea Cultural já realizou diversas atividades como lançamentos de livros, DVDs e
CDs, promoveu ciclo de palestras, shows
musicais e exposições de artes plásticas,
além de eventos voltados para o público
interno do Conselho.
Empossada em março de 2012, a
atual diretoria da Associação, com o apoio
do presidente do Crea-Minas, engenheiro
civil Jobson Andrade, vem ampliando e
fortalecendo suas ações. Tendo à frente o
engenheiro mecânico e eletricista Éderson
Bustamente como diretor presidente; o engenheiro civil Lúcio Fernando Borges, no

Menores da Amas e da Assprom em aula de xadrez

Quarteto Libertas apresenta-se também no interior

Crea Cultural
de Minas Gerais. O projeto é resultado de
uma parceria da prefeitura de Santa Luzia e o Crea-Minas, com apoio do Instituto
Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico
(Iepha) e visa a reforma e restauração da
Casa Tófani, importante patrimônio localizado em uma área tombada do município.
No imóvel será instalada a Inspetoria de
Santa Luzia e construído um anexo onde
funcionará um auditório para receber
eventos culturais, beneficiando não só os
profissionais, mas toda a comunidade.
Xadrez solidário
Desenvolvido em parceria com a Federação Mineira de Xadrez, o projeto Xadrez
Solidário se propõe a fazer a introdução
do ensino de xadrez em comunidades
com crianças e adolescentes. Implantado
em duas unidades, a primeira conta com
a participação da Sociedade Divina Providência e ocorre no Lar dos Meninos São
Vicente de Paulo em BH. Lá, os cerca de
60 alunos das oficinas profissionalizantes
mantidas pela Sociedade frequentam as
aulas ministradas por professores da Federação Mineira de Xadrez.
Numa segunda etapa, o projeto foi ampliado com a participação da Associação
Municipal de Assistência Social (Amas) e
da Associação Profissionalizante do Menor
(Assprom) e passou a atender os menores
aprendizes do Crea-Minas e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. As aulas,
que são realizadas duas vezes por semana
na sede do Conselho, são ministradas pelo
professor de xadrez Lucas Crespo, estudante de engenharia e membro da Federação Mineira de Xadrez.
O xadrez estimula a atividade intelectual, o raciocínio lógico e a capacidade de
cálculo, produzindo excelentes resultados
no desempenho escolar. Além de ensinar
ao jovem a avaliar as consequências dos
seus atos, tornando-o mais responsável.

Empenho e dedicação

Adriana von Krüger

teriorização da Associação Cultural dos
Profissionais do Crea-Minas é de grande
importância. “Em nossa percepção social e
política, consideramos que a participação
das comunidades do interior nos eventos
culturais e artísticos realizados pelo Crea-Minas, através da Associação, constitui
fator fundamental para que essas pessoas tenham um melhor entendimento dos
problemas da sociedade em que vivem e,
em consequência, uma melhor consciência de seus direitos e deveres de cidadãos.
À medida que nossas cidades ampliam o
número de cidadãos conscientes de seus
direitos e deveres, as atividades de engenharia exigirão, cada vez mais, melhores
profissionais para seu exercício”, destaca.
Memória da Engenharia
Em parceria com o Arquivo Público
Mineiro e com o Crea-Minas, o Crea Cultural vem investindo também na criação do
Centro da Memória da Engenharia Mineira
idealizado pela Associação dos Ex-Alunos
da Escola de Engenharia da UFMG (AEAEE). Neste sentido, o Crea Cultural vem
realizando um trabalho de pesquisa do
acervo do primeiro presidente do Conselho, Lourenço Baeta Neves, em Oliveira.
Além disso, o Crea-Minas já doou o acervo
de sua a biblioteca ao Centro de Memória.
O diretor administrativo e financeiro da Associação, engenheiro civil Iocanan Pinheiro
de Araújo Moreira, explica que Centro ocupará o antigo prédio da Escola de Engenharia, na rua da Bahia, no centro de Belo
Horizonte. “A ideia é integrar a história da
engenharia ao Circuito Cultural da Praça
da Estação para que o público possa ter
acesso aos vários processos que envolvem
a engenharia, desde seu princípio até os
nossos dias”, ressalta.
Outro projeto do Crea Cultural envolvendo a memória da engenharia é voltado
para a preservação do patrimônio histórico

Éderson Bustmente, presidente do Crea Cultural

Com o slogan: O acesso à cultura dos cidadãos de um país é sinal de progresso, o presidente do Crea Cultural, engenheiro mecânico e
eletricista Éderson Bustamante, vem se empenhando para ampliar e diversificar as atividades
da Associação.
Como é sua atuação na gestão do Crea
Cultural?
A minha ideia é orientar para a produção cultural e científica. A Associação é dos profissionais do Crea, mas ela tem que, definitivamente,
ir além disso, atendendo também e sobretudo a
comunidade.
Como encaminhar projetos para o Crea
Cultural?
Recebemos projetos de todas as formas.
Ainda não há uma maneira formal de se fazer
isso e os critérios para aprovação estão sendo
afinados. A nossa preocupação é acatar projetos que tenham uma começo, meio e fim. Numa
simples conversa podem nascer boas ideias.
O que vem por ai?
Várias atividades estão programadas. Em
agosto será lançado um concurso fotográfico e
em setembro haverá o encontro das violas de
Chico Lobo e Pedro Mestre. Já com o foco no
público interno, será realizado também em agosto o Prata da Casa, homenageando o cantor e
compositor Noel Rosa.
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Ação Parlamentar

Ação do Crea-Minas busca agilizar
tramitação do PL 1.135/2011
O Crea-Minas, através de sua assessoria parlamentar, entregou, no dia
7 de maio, ao autor do Projeto de Lei
1.135/2011, deputado estadual Leonardo Moreira, mais de 25 cartas de apoio
ao PL que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. As cartas, que serão
anexadas ao processo, foram enviadas
por entidades que representam mais de
18 mil cidadãos que apóiam o Projeto de
Lei. No documento, as entidades ressaltam que “sem a assistência jurídica integral e gratuita na forma garantida pela
Constituição Federal, a justiça no Estado
de Minas Gerais é aplicada de forma
parcial, descomedida, inconsequente e
injusta”.
Para a assessora parlamentar do Conselho, Maria de Fátima Amaral, a iniciativa
visa fortalecer o movimento pela aprovação
do Projeto de Lei 1.135/2011, que trata da
remuneração pelo Estado dos peritos judiciais nos casos em que a parte requerente
é beneficiária da justiça gratuita com várias
vantagens para aqueles que lutam pelo direito de grande parte da população mineira.
“Além disso, o projeto busca assegurar o
direito dos peritos de serem justamente
remunerados pelos serviços prestados ao
Judiciário e lutam para solucionar mais de
100 mil processos desta natureza paralisados no Judiciário mineiro devido a necessidade desta prova técnica para o julgamento
do conflito”, ressalta.
A assessora parlamentar do Crea-Minas chama a atenção para o fato de
que apesar de constar no processo do
Projeto de Lei o parecer da Comissão de
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Constituição e Justiça de 1º de setembro
de 2011 e da Comissão de Administração Pública, de 6 de junho de 2012
enfatizando que “somos pela aprovação
do Projeto de Lei 1.135/2011 na forma
do Substitutivo nº 2”, o PL encontra-se
paralisado na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária desde o dia 6
de setembro de 2012. “Enquanto isso, o
direito de muitos mineiros é sacrificado,
porque quando a justiça demora já é uma
injustiça”, frisa Maria de Fátima.
Em reunião realizada no Conselho
para debater o PL, o deputado estadual
Leonardo Moreira explicou que após três
mandatos consecutivos recebendo queixas
de cidadãos comuns e dos próprios peritos,
percebeu a necessidade de criação de uma
legislação que auxiliasse o decorrer dos
processos da justiça gratuita. “Acredito que
a união entre Crea, MP e Ibape em prol da
mobilização pela aprovação do Projeto nos
dará força para que esta proposição seja

transformada em norma jurídica”, afirmou.
Durante o debate o parlamentar esclareceu
que sua luta pela aprovação do referido
Projeto de Lei começou em 2008, ocasião
em que o mesmo foi protocolado como
2.794/2008, mas, como foi arquivado, no
momento de sua reabertura recebeu nova
nomenclatura, passando a ser designado
como PL 1.135/2011.
Na opinião de Maria de Fátima Amaral,
a lenta tramitação do Projeto pelas comissões da Assembleia Legislativa, no entanto,
demonstra que para o processo chegar
ao plenário para aprovação será necessário fortalecer ainda mais a mobilização
da sociedade. “Para que isso aconteça,
a participação do Crea-Minas através de
seus profissionais, das entidades de classe
e das instituições de ensino é fundamental. Através de uma forte ação conjunta o
Crea-Minas estará se afirmando como representantes da sociedade civil organizada
perante o parlamento mineiro”, enfatizou.

Participe desta campanha
Envie sua carta de apoio para a assessoria parlamentar do Crea-Minas e procure o deputado estadual representante da sua cidade ou
da sua região. Demonstre seu apoio à necessidade e ao dever da Assembleia Legislativa fazer tramitar Projeto de Lei 1.135/2011 e encaminhá-lo
para aprovação em medida de urgência.
Para conhecer a íntegra deste PL e obter mais informações visite:
www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitação_projetos/index.html
Envie e-mail de apoio para: mfamaral@crea-mg.org.br

Perfil

Da roça para o mundo
deve ter sensibilidade social”. Zé Silva frisa que a agronomia é mais
que uma profissão, é um compromisso social.
O agrônomo defende a educação como ferramenta para mudar a realidade do meio rural. “É necessário que o campo tenha os
mesmos direitos sociais que a cidade e a oportunidade de acessar
o conhecimento. A vida das pessoas se transforma pela educação”.
Uma de suas experiências mais marcantes foi ter sido o primeiro agrônomo no primeiro assentamento feito pelo governo civil brasileiro pós-ditadura, em um distrito de Iturama, onde viviam
131 famílias em uma área de 4.300 hectares. “Lá foi minha maior
universidade, um momento de quebrar paradigmas. Provamos que
reforma agrária não é ideológica, mas sim um movimento social
para mudar a vida das pessoas”, afirma. A região era núcleo tanto
da União Democrática Ruralista (UDR) quanto do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST), dois movimentos antagônicos.
Com uma carreira sólida, depois de uma rápida passagem
pela iniciativa privada, Zé Silva ingressou como extensionista na
Emater-MG na década de 1980, órgão que mais tarde viria a presidir durante sete anos. Entre 2005 e 2010, foi presidente da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Asbraer), que tem 5,3 mil escritórios país afora. Em
2010, candidatou-se a deputado federal e foi eleito com 110.570
votos. Em fevereiro de 2013 foi nomeado secretário.
Subir em palanques e falar para grandes plateias não é tarefa
fácil para alguém tímido, também um traço da personalidade do
secretário. “Uma maneira pela qual tentei superar a timidez foi escrever poesias. Hoje tenho 300 poemas e um livro publicado, além
da participação em coletâneas”, surpreende o menino que saiu da
roça para semear seus sonhos mundo afora.

Adriana vonSecretaria
Krüger de Estado de Trabalho e Emprego
Divulgação

“Deus é paciência. O contrário é o Diabo”, assim definiu
Guimarães Rosa. Paciência, adubada por generosas porções de
determinação, foi o principal ingrediente na vida de José Silva
Soares. O engenheiro agrônomo de 50 anos, deputado federal
licenciado e hoje secretário de Estado de Trabalho e Emprego de
Minas de Gerais, percorreu com passos lentos e certeiros uma
longa jornada entre a acanhada cidade de Carneirinho, ex-distrito
de Iturama, no Triângulo Mineiro, e o gabinete localizado no oitavo
andar da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.
O que se poderia esperar de um menino que ingressou pela
primeira vez em uma escola aos nove anos e que somente aos onze
foi registrado? Tratando-se de Zé Silva, como prefere ser chamado
para manter a proximidade com as origens simples, muito. “Meu
maior obstáculo foi conseguir sair do meio rural e me inserir no
sistema de educação”, relembra. O engenheiro agrônomo - que na
juventude trabalhava na lida diária da propriedade de 150 hectares
da família - guarda a primeira lição repassada pela mãe na colheita
do arroz: “Quem planta, cria e cuida tem alegria, ela me dizia.
Nunca me esqueci disso”, diz.
A sabedoria materna concentrada em poucas palavras foi decisiva para que o agrônomo abandonasse o sonho de ser caminhoneiro, “uma profissão itinerante, que poderia me fazer andar pelo mundo”, como o próprio define, para tornar-se engenheiro agrônomo.
A trajetória, cumprida com a calma assimilada do pai, começou
em Alexandrita, outro distrito de Iturama, quando iniciou o ensino
básico. Até os 9 anos, Zé Silva foi alfabetizado em casa pela própria
mãe. Já no ensino médio, a pegada era mais espinhosa, pois a
escola em Iturama distava 71 quilômetros do sítio onde morava e o
trajeto muitas vezes era vencido com a carona do leiteiro. “Saía às
4h e retornava só às 14h”, rememora.
O secretário aponta dois traços principais em sua personalidade: determinação e dedicação aos estudos. Aos 16 anos, descobriu
outro dom: a política. Em Iturama, foi um dos fundadores e presidentes do Centro Cívico, iniciativa surgida para reivindicar o uso de
uma quadra esportiva do colégio local.
Zé Silva passou de primeira no vestibular. Começou a faculdade em Paraguaçu Paulista (SP) e depois transferiu-se para a Universidade Federal de Goiás, onde se formou. Para ele, o engenheiro
agrônomo deve ser “eclético, saber que tem de produzir e garantir
o acesso ao meio ambiente para as gerações futuras; bom comunicador, para interagir com toda a sociedade; e, o mais importante,

Zé Silva: a vida das pessoas se transforma pela educação
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Minas e Gerais

JC Mello

Desafiando a passagem do tempo

As galerias da Minas da Passagem fascinam os visitantes

Entre os Séculos XVII e XIX, Minas Gerais foi mais das minas de ouro do que dos
Gerais. Um dos pontos mais emblemáticos
desse passado é a Minas da Passagem,
localizada no distrito de Passagem de
Mariana, a cinco quilômetros do centro de
Mariana, primeira capital do estado.
O historiador Rafael de Freitas e Souza, doutor em história social pela Universidade de São Paulo (USP), que passou
quatro anos estudando a história da mina,
define momentos cruciais dessa trajetória.
Segundo o historiador, um deles ocorreu
em 1819, quando o Barão de Eschwege
assumiu o controle de Passagem e introduziu diversas inovações técnicas, como o
engenho de nove pilões de socamento hidráulico, o tanque de decantação e o plano inclinado de extração. “Isso marca seu
esforço para reduzir o número de escravos
empregados nos serviços e aumentar a lucratividade diante daquilo que ele denominava ‘antigas rotinas’”, explica Souza.
O historiador cita ainda a fase em
que a mina foi controlada por compaREVISTA Vértice
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nhias estrangeiras, a Anglo-Brazilian Gold
Company Limited (1863-1883), de capital
franco-britânico, e a The Ouro Preto Gold
Mines of Brazil Limited (1883-1927), controlada por investidores britânicos. “Esta
fase é marcada pelo agigantamento da
mina, pela introdução de inovações como
dinamite, perfuratriz a ar comprimido, britadores, cloretação, cianetação e eletricidade”, elenca Souza. Ele acrescenta que,
durante o domínio do capital estrangeiro,
houve o aumento do número de imigrantes contratados, a transição do trabalho
escravo para o livre assalariado e o aumento dos acidentes e mortes na Minas
da Passagem.
Em 1927, o grupo Ferreira Guimarães
comprou a mina e criou a Companhia Minas da Passagem. Em 1973, ela foi comprada pelo grupo Companhia Anglo-Brasileira de Construções. Em 1975, Walter
Rodrigues passa a ter o controle acionário
da companhia, cuja atividade foi encerrada em 1984.
Local onde a evolução tecnológica

desempenhou importante papel para
adequar as engenharias ao processo produtivo, hoje a Minas da Passagem é um
conhecido ponto turístico de Mariana.
Considerada uma das maiores minas de
ouro aberta à visitação do planeta, o visitante desce a 120 metros de profundidade no labirinto de galerias, desembocando
em um lago natural.
Vários fatores fazem da Minas da Passagem um local especial que desperta o
fascínio de quem a visita. Uma das mais
longevas minas de Minas Gerais e a terceira mais lucrativa, Passagem contava
com grande contingente de trabalhadores
escravos e livres, nacionais e estrangeiros.
Em 1881 o imperador D. Pedro II visitou a
mina para conhecer os trabalhos.
Rafael Souza pesquisou documentos
da época em que Passagem estava a pleno vapor. Considerando a fase de controle
acionário estrangeiro, de 1863 a 1927,
foram extraídos da mina 8.963 quilos de
ouro; em 1915 alcançou o ápice de trabalhadores, 1,4 mil homens.
Porém, o sítio histórico de Passagem
vai além da mina. Há a Capela e Cemitério
dos Ingleses, primeiras construções protestantes de Mariana, e o Morro Santo Antônio, onde se encontram ruínas de mundéus e igrejas e cemitérios de escravos.
No decorrer de sua existência, a Minas da Passagem assistiu ao auge e ao
declínio de uma era que rascunhou o Brasil moderno. Palco de novas tecnologias
mineradoras e intensa atividade de engenharia no passado, a Minas da Passagem
- apesar de exaurida - hoje investe em
alternativas que alimentam o fascínio de
seus visitantes.

Indicadores

Taxas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013

Taxas de Serviços

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

até 31/01

até 28/02

até 31/03

Superior
Médio

350,00
175,00

370,00
185,00

390,00
195,00

pagamento parcelado
(5x)
78,00
39,00

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa

Classes de Capital Social

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

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

Anuidade Pagamento Parcelado*
única
(5 x)
R$ 368 ,87
73,77
R$ 737,73
R$ 147,55
R$ 1.106,60
R$ 221,32
R$1.475,46
R$ 295,09
R$ 1.844,33
R$ 368,87
R$ 2.213,19
R$ 442,64
R$ 2.950,92
R$ 590,18

Não haverá desconto para pagamento antecipado para empresas.
As parcelas terão vencimento em 31 de março, 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho e 31
de julho de 2013. Pagamentos em atraso terão multa de 2% (dois por cento) acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o saldo devedor vencido.

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa
1
2
3

Tabela A / Valor do Contrato / Obra ou Serviço
até 8.000,00
de 8.000,01 até 15.000,00
acima de 15.000,01
em Reais

TAXA DE A.R.T.
45,00
105,00
158,08
em Reais

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

R$ 58,49
R$ 36,89
ISENTO
R$ 36,89
Isento
R$ 36,89
R$ 36,89
Isento
Isento
Isento
isento
R$ 38,89
R$ 74,83
Isento
R$ 60,60
R$ 36,89
R$ 74,83
R$ 224,48
R$ 36,89
R$ 224,48

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

Tabela B / Obra ou Serviço de Rotina

VALOR ITEM DA A.R.T..

1
2
3
4
5
6
7
8

até 200,00
de 200,01 até 300,00
de 300,01 até 500,00
de 500,01 até 1.000,00
até 1.000,01 de 2.000,00
até 2.000,01 de 3.000,00
até 3.000,01 até4.000,00
acima de 4.000,01

1,16
2,37
3,53
5,90
9,49
14,23
19,08
Tabela A

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA
A
B
C
D
E

R$ 179,69
R$ 179,69
R$ 89,58

Valor da Multa
R$ 400,00
R$ 950,00
R$ 1.500,00
R$ 1.585,00
R$ 4.750,00

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de junho/12 a maio/13 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses

maio/13
abril/13
março/13
fevereiro/13
janeiro/13
dezembro/12
novembro/12
outubro/12
setembro/12
agosto/12
julho/12
junho/12

Baixo
1.073,02
1.069,44
1.068,56
1.063,92
1.057,85
1.041,93
1.038,61
1.017,13
1.010,89
1.007,26
1.001,71
999,05

R-1
Normal
1.296,45
1.293,48
1.293,48
1.290,26
1.286,00
1.266,20
1.264,72
1.237,74
1.231,50
1.227,69
1.226,47
1.223,05

PP-4
Alto
1.582,72
1.582,65
1.581,47
1.578,93
1.577,83
1.557,95
1,555,08
1.528,49
1.522.09
1.513,93
1.511,23
1.507,19

Baixo
986,80
984,65
984,13
978,49
973,60
957.61
954,16
934’99
930,48
925,90
918,59
918,19

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

Padrão / meses

maio/13
abril/13
março/13
fevereiro/13
janeiro/13
dezembro/12
novembro/12
outubro/12
setembro/12
agosto/12
julho/12
junho/12

1.087,06
1.082,71
1.078,36
1.073,98
1.065,21
1.043,94
1.042,50
1.011,59
1.004,81
1.005,77
1.002,02
998,70

565,94
564,60
562,14
560,73
558,45
548,73
547,93
534,59
531,91
530,40
527,94
525,93

Normal
1.212,82
1.210,39
1.209,34
1.206,61
1.204,00
1.186,09
1.184,32
1.159,46
1.154,44
1.150,75
1.148,23
1.145,56

Baixo
936,20
934,19
933,72
928,54
923,66
908.56
905,24
886,74
882,58
878,16
871,04
869,98

R-8
Normal
1.049,05
1.047,13
1.045,61
1.042,77
1.040,09
1.024.10
1.022,89
1.000,24
995,91
992,78
990,67
988,39

Alto
1.270,92
1.270,54
1.269,27
1.267,24
1.266,45
1.249.12
1.246,63
1224,64
1.220,30
1.214,70
1.212,21
1.209,98

PIS
Baixo
707,85
705,51
702,70
700,36
696,69
683,98
681,22
664,17
660,70
660,17
656,03
657,18

R-16
Normal
1.016,86
1.014,99
1.013,79
1.011,24
1.008,67
993,46
992,05
970,32
965,98
962,88
960,71
958,23

Alto
1.317,29
1.314,64
1.310,40
1.308,01
1.306,35
1.287,41
1.286,10
1.258,46
1.252.30
1,249,41
1.246,91
1.242,68

Projetos-Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)
Padrão / meses
CAL-8
CSL-8
CSL-16
Normal
Alto
Normal
Alto
Normal
Alto
maio/13
1.195,41
1.299,53
1.024,89
1.131,33
1.365,15
1.505,72
abril/13
1.192,68
1.296,95
1.022,45
1.128,96
1.361,82
1.502,51
março/13
1.184,36
1.287,69
1.017,84
1.125,21
1.355,76
1.497,60
fevereiro/13
1.183,22
1.287,56
1.015,34
1.123,10
1.352,43
1.494,82
janeiro/13
1.181,96
1.288,09
1.012,81
1.121,24
1.349,56
1.492,89
dezembro/12
1.165,54
1.271,34
997,58
1.105,53
1.328,82
1.471,32
novembro/12
1.163,66
1.268,82
996,40
1.103,22
1.132,34
1.468,58
outubro/12
1.136,35
1.242,9
972,11
1.079,02
1.295,16
1.436,52
setembro/12
1.131,15
1.236,85
967,51
1.074,31
1.289,10
1.430,36
agosto/12
1.129,47
1.234,12
966,09
1.071,87
1.287,01
1.427,02
julho/12
1.126,45
1.231,03
963,97
1.069,60
1.284,30
1.424,13
junho/12
1.122,40
1.226,87
960,43
1.065,87
1.280,75
1.420,22
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Não faz sentido dividir as cidades nessas duas
categorias [felizes ou infelizes], mas em outras
duas: aquelas que continuam ao longo dos anos e
das mutações a dar forma aos desejos e aquelas
em que os desejos conseguem cancelar a cidade ou
Ítalo Calvino
são por esta cancelados
escritor ítalo-cubano (1923-1985)

Memória

Planejamento
urbano na Antiguidade

Construções

Alexandre, o Grande (~356 a.C. - ~323 a.C.), deixou como
legado uma das primeiras cidades planejadas do mundo.
Os projetistas e construtores de Alexandria deram a ela
a forma retangular, com artérias e ruas que se cruzavam
em ângulo reto, divididas em cinco bairros: Alfa, Beta,
Gama, Delta e Epsilon, que representam as iniciais do
texto “Alexandre, o rei descendente dos deuses, ergueu a
cidade”.

As construções gregas procuravam
sempre a razão áurea para garantir harmonia, graça e leveza. O embelezamento
era complementado pela ourivesaria em
pedras (cantária) que perpetuou o estilo
Clássico na Arquitetura.

Acrópole

Ortogonal

A Acrópole, zona central alta e último reduto defensivo das
cidades gregas, era uma fortaleza que abrigava os principais
edifícios municipais e religiosos. A Acrópole de Atenas, nela
sobressaindo o Paternon, é a principal referência do estilo
Clássico.

Seguindo o modelo ortogonal, com ruas paralelas
e perpendiculares, as cidades gregas ganhavam
identidade a partir das soluções encontradas para
contornar os problemas gerados pelo relevo
de cada localidade.

Número de Ouro

A razão áurea é uma constante real algébrica irracional denotada pela letra grega phi
(PHI), em homenagem ao escultor Phideas (Fídias), que a
teria utilizado para conceber o Parthenon, e com o valor
arredondado a três casas decimais de 1,618.

Herança

Os edifícios gregos eram normalmente construídos em
blocos de pedra, perfeitamente talhados e encaixados, sem
qualquer tipo de argamassa, estabilizando-se estruturalmente através da perfeita distribuição de seus pesos.

Poema contadinho

O número de ouro está até na razão entre as estrofes maiores e menores
da Ilíada, épico de Homero sobre os últimos dias da Guerra de Troia.

Sol Noturno

Construído pelo engenheiro e arquiteto
grego Sóstrato de Cnido, o Farol de
Alexandria, com três estágios superpostos - o primeiro, quadrado; o segundo,
octogonal; e o terceiro, cilíndrico -, é uma
das sete maravilhas do Mundo Antigo.
Por uma rampa em espiral chegava-se ao
topo, onde uma fogueira, aliada a um jogo
de espelhos de bronze, produzia efeito
tão grandioso que era como se um sol
brilhasse à noite.
Uma ilustração interessante sobre o funcionamento do farol foi divulgada em uma
revista infantil e vale conferir: http://

tinyurl.com/faroldealexandria
REVISTA Vértice
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Colunas

Um dos principais elementos das construções gregas,
as colunas podem ser divididas em três ordens:
Dórica - a mais antiga das ordens (entre 600 e 550
a.C.) introduziu o conceito de entasis, que era a redução gradual da seção, a medida em que se subia em
altura, compensando o efeito visual de concavidade,
apresentado pelas colunas de seção uniforme.
Jônica - Desenvolvida a partir do século V a.C, tem
marcante a influência oriental, com a adoção de motivos orgânicos, notadamente o capitel das colunas.
Coríntia.- Tem como característica evolução da
ordem jônica, no sentido de uma maior valorização da
ornamentação, entre o final do século V e o início do
século IV a.C.
Referência: OLIVEIRA, Geraldo Dirceu.
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.

Ler e Navegar
A extinção dos
tecnossauros
Histórias de
tecnologias que não
emplacaram
Nicola Nosengo / Regina Silva
(trad.)
Editora Unicamp

O livro nasceu da ideia de que
se pode compreender a transformação tecnológica apenas observando dela o lado menos iluminado. Tecnologias que teriam
mudado o mundo e permaneceram confinadas nos laboratórios,
produtos que o mercado recusou,
máquinas que, após terem sido
usadas cotidianamente por décadas, desapareceram e hoje se
encontram apenas nos museus.
Dinossauros tecnológicos, enfim:
tecnossauros.

O Estilingue
Histórias de
um menino

Olhares geográficos:
Modos de ver e
viver o espaço
Iná Elias de Castro
Paulo Cesar da Costa Gomes e
Roberto Lobato Corrêa (org.)
Bertrand Brasil Editora

O livro propõe-se a debater
as diferentes formas assumidas
pelo processo de estruturação social que se expressam no espaço.
E nos oferece a possibilidade de
refletir sobre os espaços da política, da cultura e da economia, bem
como sobre suas interações. Nenhum desses eixos, porém, esgota as possibilidades de descrição
e análise. Propõem-se a debater
as diferentes formas assumidas
pelo processo de estruturação social que se expressam no espaço.

Tal Pai

CD

Zé Luiz Maia
Delira Música

Carlos Herculano Lopes
Editora UFMG, 2013

Não se engane, pois este não é
um livro de memórias tradicional.
A memória aqui é de um adolescente sensível à escrita, que deixou registrada de forma inusitada
sua pouca experiência de vida. E
que experiência! A infância contada de forma despojada, mas com
muito lirismo e pureza: descobertas, conflitos, castigos, amizade e
viagens, ainda que imaginárias.

Em “Tal Pai”, Zé Luiz faz homenagem a seu pai, Luizão Maia,
grande baixista do quarteto que
acompanhou Elis Regina na década de 70. Zé Luiz mostra toda
sua genialidade, tocando canções
inéditas de seu pai. Começando
com “Tempero” e terminando com
“Rio”, Zé Luiz e sua equipe mostram o ritmo e texturas propostas
por Luizão Maia. Gilson Peranzzetta, Mario Adnet, Rildo Hora e
Marku Ribas são os convidados
especiais.

Heleno

DVD

Diretor: José Henrique Fonseca
Dowtown Filmes – Brasil /
2010

Baseado no livro Nunca
Houve um Homem como Heleno,
de Marcos Eduardo Novaes. Talentoso, intempestivo, louco. Um
homem que viveu intensamente
dentro e fora dos campos de futebol. Esse é Heleno, vivido por
Rodrigo Santoro. O longa mostra
a ascensão e queda do jogador
de futebol Heleno de Freitas. Dos
anos 1940, auge de sua carreira,
ao fim da década de 1950, quando morre em um sanatório, Heleno conta a história de um atleta
talentoso que tem a vida destruída
por sua arrogância e seu temperamento violento.

Aves do Brasil
Pantanal & Cerrado
John A. Gwynne; Argel, Martha;
Ridgely, Robert S.; Tudor, Guy
Horizonte Geográfico Editora

Reunindo, através de rica
ilustração, todas as espécies que
habitam o pantanal e cerrado brasileiro. Com cerca de 336 páginas
e 740 espécies de pássaros, o
guia é um produto inédito, fruto do envolvimento dos maiores
especialistas sobre a fauna da
região e de alguns dos melhores
ilustradores de pássaros do mundo, auxiliados por cartógrafos de
renomada experiência.

500 Anos de
Engenharia no Brasil
José Carlos T. B. Moraes (org.)
Edusp/Imprensa Oficial SP

A primeira notícia que se tem
de obras no Brasil refere-se à
construção de Salvador, no século
XVI, de forma rudimentar e sem o
rigor técnico das construções renascentistas da mesma época na
Europa. Escritos por especialistas
ligados à Escola Politécnica da
USP e à Escola de Engenharia de
São Carlos, o livro permite acompanhar a evolução da matéria no
país. Alguns textos dão uma visão
global da engenharia no Brasil
desde o seu descobrimento e outros trazem discussões atuais em
áreas específicas. Prêmio Jabuti
2006 – categoria Ciências Exatas,
Tecnologia e Informática

A Urbanização
Brasileira
Milton Santos

Milton Santos analisa nesta
obra as características do crescimento urbano no Brasil, tendo os
processos sociais, econômicos e
territoriais como os instrumentos
centrais de análise. O autor mostra a reorganização do território e
identifica os elementos de estruturação do espaço, evidenciando
uma tendência de desmetropolização das cidades brasileiras, em
oposição ao fenômeno de metropolização dominante até meados
dos anos de 1980, responsável
pela fragmentação territorial.
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Faça parte
deste

encontro!

Venha propor
soluções
para sua região
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