
Burocracia e deficiência 
de gestão emperram 
captação de recursos
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Desenvolvimento
participativo

Como ente federativo, uma das responsabilidades dos municípios, entre outras atribui-

ções, é garantir saneamento básico a seus moradores. A partir do Estatuto da Cidade, de 

2001, foram elaboradas diversas leis que definem obrigações para o desenvolvimento urba-

no. Uma dessas exigências é a Lei Federal 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e determina a apresentação de um Plano Municipal de Saneamen-

to até 31 de dezembro deste ano. Sem este, as prefeituras não recebem repasses federais 

para a realização de obras nessa área. Contudo, a realidade vivida pelos gestores municipais, 

com estruturas deficitárias e sem equipe técnica adequada, impede a concretização dessas 

políticas públicas tão essenciais. Muitas cidades mineiras ainda não têm seus planos porque 

não dispõem de profissionais qualificados para produzir os projetos conforme determina a lei. Segundo dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), divulgados em julho de 2013, cerca de 17% da po-

pulação ainda não é atendida com redes de água, e apenas 48% da população possui coletoras de esgoto, sendo 

que apenas 37% deste recebe tratamento.

Como forma de auxiliar as administrações públicas, o Crea-Minas firmou um importante convênio junto à 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) com o propósito de promover cursos de capacitação aos gestores e técni-

cos municipais para a elaboração desses planos. O projeto tem início agora em setembro e conta com grupos de 

consultores, compostos por engenheiros, administradores e cientistas sociais, que vão percorrer todo o Estado, 

ministrando oficinas e acompanhando de perto a confecção dos planos de saneamento básico.

O convênio prevê o atendimento a 100 cidades mineiras de até 50 mil habitantes, priorizando aquelas com 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que não possuem estrutura técnica de saneamento e de serviços. 

Para maximizar a utilização dos recursos disponíveis e poder atender um maior número de cidades, os consórcios 

intermunicipais e as associações de municípios poderão participar. Ao final de aproximadamente oito meses, as 

prefeituras selecionadas terão os seus projetos finalizados.

Segundo a legislação, o plano deve contemplar o diagnóstico da situação do saneamento básico no município, 

considerando os quatro pilares do saneamento:  tratamento de água, tratamento de esgoto, manejo e coleta de 

resíduos e a destinação de águas pluviais. É a engenharia contribuindo desta vez na prevenção de doenças que 

tanto afetam a saúde pública e a qualidade de vida da nossa população.

Estamos disponibilizando as sedes regionais do Conselho em todas as regiões do Estado como base para as 

equipes de campo. Vamos promover também audiências públicas, buscando a participação efetiva da população 

local. As ações serão realizadas em consonância com eventuais planos que já existam nas cidades, como o Plano 

Diretor e o de Habitação.

Com isso, o Crea está cumprindo o seu papel, ao partilhar a tecnologia e o conhecimento já consolidado com 

técnicos que estão no interior de Minas Gerais e contribui, assim, para uma vida mais digna a toda sociedade.
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Jobson Andrade 
Presidente do Crea-Minas
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Senhor Editor,
 
Foi com muito prazer que li a revista Vértice do 
bimestre JUL/AGO 2013. Recebo-a regular-
mente, pois, apesar de não exercer a profissão 
em Minas Gerais, não abro mão do meu 
registro no CREA-MG, assim como o hábito de 
degustar um queijinho.
Três artigos chamaram a minha atenção.
O primeiro deles foi o editorial, muito apropria-
do, destacando o despreparo dos órgãos de 
controle que vêm imobilizando a engenharia 
nacional e dificultando a gestão pública. Cabe 
reconhecer a necessidade desta fiscalização, 
mas urge que seja feita de forma criteriosa 
com suporte de engenheiros e não apenas ba-
seada em números que comparam realidades 
diferentes.
O especial sobre gestão do recurso Águas está 
excelente, assim como as curiosidades sobre o 
Planejamento urbano na Antiguidade.

Parabenizo a equipe e fico na expectativa de 
que os próximos números repitam a dose.
 
Carlos Heleno Netto Barbosa
CREA MG 18596D
Belo Horizonte, quinta-feira, 18 de julho de 
2013

Sr. Editor,
 
Recebi nesta data em minha casa mais uma 
edição da Revista Vértice (Jul/Ago No 16) e 
me surpreendi com a exibição de uma foto de 
minha autoria, como se vê na página 24 na re-
portagem “Câmara Temática debate rodovias”.
Acredito que a Revista Vértice obteve a foto em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia_
(Belo_Horizonte), página na qual eu faço cola-
borações. 
Na Revista Vértice há a colocação do meu nome 
na foto (...).

Atenciosamente,
 
Ronaldo

Nota da Redação:
Algumas vezes utilizamos fotos de autores que 
disponibilizam o trabalho pela licença Creati-
ve Commons. Todo o material produzido pelo 
Crea-Minas também é de livre uso. 
Tivemos uma boa surpresa quando soubemos 
que a foto utilizada é de autoria do engenheiro 
civil e de Segurança do Trabalho, Ronaldo 
Teixeira da Silva.

Bom dia senhores,
 
Li hoje na Revista Vértice n° 16 a coluna/seção 
“Fiscalização” e achei um desperdício de duas 
páginas que poderiam trazer mais informações 
para os leitores desta revista. 
 
Todos sabem que é papel do Crea fazer este 
tipo de fiscalização e portanto dispensa anun-
ciar que o faz. E talvez seja melhor divulgar o 
que depõe contra a qualidade da engenharia 
brasileira. (...)
Atenciosamente
Marcos Eugênio Brito de Castro - Crea 63048
 
Nota da Redação:
O objetivo das notas sobre as ações de fis-
calização do Crea-Minas é informar o leitor 
sobre a diversidade de empreendimentos da 
área tecnológica fiscalizados pelo Conselho. 
Agradecemos a sugestão e procuraremos am-
pliar e aprofundar as abordagem nas próximas 
edições.
 

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

Expediente
Uma publicação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais • Presidente: Jobson Andrade • Vice-Presidente: Adriano 
Garcia • Diretor Administrativo e Financeiro: Antônio Lombardo • Diretor Técnico e de Fiscalização: Carlos Henrique Amaral Rossi • Diretor 
de Atendimento e Acervo: Carlos Alberto Leal Manzan • Diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia: Gilmar Pereira Narciso • Diretor 
de Recursos Humanos: Sebastião Lázaro Franco • Diretor de Relações Institucionais: José Tarcísio Caixeta • Superintendente de Relações 
Institucionais: João Bosco Calais Filho • Supervisor de Comunicação: Augusto Entringer • Supervisora de Eventos e Publicidade: Debi 
Sarmento • Endereço: Avenida Álvares Cabral, 1.600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais • Telefone: (31) 3299-8700 • E-mail: 
revistavertice@crea-mg.org.br

Conselho Editorial: Adriano Garcia • Antônio Lombardo • Carlos Alberto Leal Manzan • Carlos Henrique Amaral Rossi • Gilmar Pereira Narciso 
• Jobson Andrade • José Tarcísio Caixeta • Sebastião Lázaro Franco • Convidados: João Bosco Calais Filho • José Abílio Belo Pereira • Maria das 
Graças Vieira • Raimundo Fernandes de Almeida • Newton Reis de Oliveira Luz

REVISTA VÉRTICE CREA-MINAS • Projeto gráfico: Vitória Comunicação Estratégica Ltda. • Capa: Luciano Bicalho • Editor: José Wilson Barbosa 
(MTB-3.226/MG) • Diagramação: Mayor Comunicação • Redação: Adriana von Krüger,  Debi Sarmento, José Wilson Barbosa e Leidiane Vinhal 
• Colaboração: Aloísio Lopes • Bruno Filipe • Fernando Zuba • Luciano Bicalho • Sinésio Bastos • Sulyen Dantas • Thobias Almeida • Revisão: 
Isadora Troncoso Doehler • Tiragem: 124.000 • Impressão: Gráfica e Editora Posigraf S/A

Os artigos assinados desta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.
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O município de Governador Valadares recebeu entre os dias 25 
e 27 de junho o 8º Encontro Regional. Durante o evento, 46 agentes 
fiscais do Crea-Minas visitaram 314 empreendimentos nos municípios 
de Governador Valadares, Aimorés, Resplendor, Conselheiro Pena, 
Araçuaí, Coronel Murta, Itinga, Itaobim, Almenara, Medina, Pedra Azul, 
Joaíma e Jequitinhonha.

Regional Nordeste

Visando assegurar à sociedade a prestação de serviços por profissionais habilitados, as ações de fiscalização 
do Crea-Minas têm se intensificado durante os Encontros Regionais: Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social  
promovidos pelo Conselho e pela Ouvidoria Geral do Estado desde agosto de 2012. As ações de fiscalização são 
baseadas nos cinco eixos temáticos discutidos durantes os encontros: alimentos, rodovias, impacto das chuvas, meio 
ambiente e urbanicidade.

Durante o 6º Encontro Regional Norte, ocorrido entre 22 e 
26 de abril em Montes Claros, 42 agentes fiscais do Crea-Minas 
realizaram ações de fiscalização em 228 empreendimentos nos 
municípios de Montes Claros, Bocaiúva, Curvelo, Corinto, Felixlândia, 
Três Marias, Diamantina, Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, 
Serro, Turmalina, Janaúba, Espinosa, Jaíba, Riacho dos Machados, 
Januária, Chapada Gaúcha e Itacarambi.

Crea-Minas amplia fiscalização 
durante os Encontros Regionais

Regional Norte

 No 7º Encontro Regional, que ocorreu em Varginha entre os 
dias 20 e 24 de maio, o Conselho realizou ações de fiscalização nos 
municípios de Varginha, Três Corações, São Sebastião do Paraíso, 
Guaxupé, Guaranésia, Alfenas, Areado, Alterosa, Campos Gerais, 
Fama, Serrania, Carmo do Rio Claro, Lavras, Campo Belo, Machado 
e Poço Fundo. Foram visitados 231 empreendimentos com a 
participação de 36 agentes fiscais.

Regional Centro–Sul
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No dia 12 de junho a Regional Sudeste fiscalizou a construção 
de uma estação de tratamento de esgoto no município de Laranjal. 
Na ocasião foi verificada a situação da empresa contratada para 
executar os serviços, bem como a existência de um técnico 
responsável pela elaboração do projeto.

Regional Sudeste

A Regional Belo Horizonte fiscalizou as obras de implantação de um 
centro universitário na cidade.  O empreendimento é composto de 15 
salas de aula, um laboratório de química, um laboratório de informática 
e uma biblioteca. O objetivo foi verificar a regularidade das empresas 
e dos profissionais que participam do empreendimento. A Regional 
fiscalizou também a participação de profissionais regularmente habilitados 
e a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T)  das 
estruturas do palco montado para o Festival de Música Gospel e Cristã 
Promessas 2013, realizado no ginásio do Mineirinho. Em parceria com 
a Defesa Civil do Estado, a Regional fiscalizou o parque de diversões 
Guanabara, localizado na região da Pampulha. Na ação foi verificada a 
regularidade das empresas prestadoras de serviços, dos profissionais 
responsáveis técnicos e o cumprimento da legislação da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte que diz respeito à manutenção e vistoria 
técnica das atrações, bem como a verificação da existência de laudo 
técnico circunstanciado constatando se os brinquedos estão em perfeitas 
condições de utilização, conforme prevê a Decisão Normativa 052/94 
do sistema de regulamentação e fiscalização das áreas tecnológicas. As 
obras de reforma e ampliação de um hipermercado localizado em um 
Shopping Center da região Norte da capital também foram fiscalizadas 
pelo Conselho para a verificação da regularidade das empresas e 
profissionais que estão realizando os serviços técnicos.

Regional Belo Horizonte

A Regional Rio Grande fiscalizou a 38ª Exposição Agroindustrial de 
Iturama (Exporama). O evento, que aconteceu entre 10 e 14 de julho, 
teve atrações como shows, parque de diversões, feira de animais e 
leilões. Na ocasião foram verificadas as responsabilidades técnicas 
na montagem de tendas, palcos e parque de diversões, garantindo a 
presença de profissionais habilitados.

Regional Rio Grande
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A Regional Sul fiscalizou o evento IF Show 2013, realizado entre 
4 e 7 de julho na fazenda do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia, Campus Inconfidentes,  no Sul de Minas. A equipe 
de fiscalização da Regional também esteve presente na Exposição 
Agropecuária e Rodeio do município de Carmo de Minas, realizada 
entre 13 e 16 de junho. A ação verificou o atendimento à legislação 
pertinente ao Conselho, ou seja, a existência de profissional 
legalmente habilitado para acompanhar a execução dos serviços 
técnicos, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(A.R.T). A Expocafé 2013, que ocorreu entre 11 e 14 de junho 
na Fazenda Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais (Epamig), no município de Três Pontas, também 
foi fiscalizada. Durante a ação foi verificada a participação efetiva 
de profissional legalmente habilitado como responsável técnico 
pelos serviços de montagem dos stands, do projeto de combate a 
incêndio e projeto elétrico, instalação dos geradores e a execução 
de montagem das estruturas do evento.

Regional Sul 

A Regional Norte fiscalizou, no município de Pirapora, o barco a vapor Benjamim 
Guimarães, único modelo de grande porte ainda navegando no mundo. A fiscalização 
verificou a Anotação da Responsabilidade Técnica (A.R.T.) da inspeção mecânica das 
caldeiras e turbinas a vapor, que são serviços técnicos especializados e regularizados pelo 
Conselho. Também durante a 39ª Exposição Agropecuária de Montes Claros (Expomontes), 
que ocorreu entre 28 de junho e 7 de julho, o Crea-Minas verificou a existência de 
responsáveis técnicos pelos serviços da engenharia envolvendo execução de montagem de 
palco, camarotes, stands, tendas, sonorização, iluminação, execução de montagem mecânica 
do parque de diversões, projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico e instalação 
de gerador, garantindo ao público maior segurança em todas as etapas do principal evento 
do agronegócio da região. Ainda em Montes Claros, o Conselho realizou uma ação de 
fiscalização de cinco contratos de construção civil. A fiscalização abrangeu a primeira etapa 
da construção do auditório da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e das 
obras de dez escolas técnicas de educação profissional de estrutura padronizada em vários 
municípios da região.

Regional Norte
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Alternativas para o desenvolvimento
Municípios buscam superar falta de estrutura técnica
e de planejamento para acessar verbas federais

 Os cerca de 13 mil moradores da pa-

cata Conceição do Rio Verde, no Sul de Mi-

nas Gerais, não terão à disposição a praça 

que foi prometida como mais uma opção 

de lazer. O lugar, que ainda abrigaria um 

parque infantil, seria mais uma fonte de 

entretenimento para a cidade. No entan-

to, o documento que deveria ser entregue 

ao Governo Federal até dezembro do ano 

passado, autorizando a sua construção, 

não chegou a tempo, frustrando muitos 

moradores. A situação retrata as dificulda-

des que muitas prefeituras têm de enfren-

tar para acessar verbas federais. Se por 

um lado, o trâmite burocrático assusta até 

os mais experientes na área de gestão, por 

outro, o cenário traçado é de prefeituras 

que não têm capacidade administrativa 

e que não privilegiam o planejamento de 

médio e longo prazo. O resultado é a falta 

de investimentos nas cidades com diver-

sas consequências para a população.

 “O processo é todo muito burocrático. 

Se a prefeitura não dispuser de uma equi-

pe muito bem preparada para se adequar 

a todas essas exigências, fica para trás e 

não consegue trazer recursos”, afirma o 

vice-prefeito de Conceição do Rio Verde 

e secretário das pastas de Administração, 

Finanças e Tesouraria, Antônio Marcos 

Santana. Dispondo de um engenheiro civil 

e um arquiteto no seu quadro funcional, o 

administrador reconhece que sua equipe 

técnica poderia ser ampliada. “Sabemos 

que precisamos de pessoas capacitadas, 

mas falta verba. A receita líquida não cobre 

as despesas salariais”, explica. Segundo 

ele, para driblar essa situação, é preciso 

capacitar o quadro funcional existente e 

ficar atento aos portais das secretarias do 

governo federal e ministérios para acom-

panhar a disponibilidade de programas 

de repasse de verbas federais. A dica de 

Marco Antônio é valiosa, mas ainda assim 

a prefeitura que ele administra esbarra na 

burocracia e aguarda a liberação de 6,7 

milhões pelo Ministério das Cidades para a 

pavimentação de aproximadamente 60% 
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da cidade, com a implantação da rede de 

esgoto e drenagem para escoamento das 

águas pluviais. Eles esperam desde abril o 

retorno do órgão federal com a aprovação 

do aporte. “Primeiro fizemos o cadastro 

para o pleiteio da verba, depois apresen-

tamos o projeto e na sequência a docu-

mentação exigida. Ainda não temos nem 

resposta. Os trâmites e a estrutura buro-

crática entravam o processo e chega ser 

desanimador”, diz Santana.

Planos municipais
Se para conseguirem efetivar a imple-

mentação de políticas públicas os municí-

pios precisam quase sempre recorrer aos 

recursos federais, agora eles são obriga-

dos a apresentar planos municipais para 

acessar essas verbas. Até 2015, as pre-

feituras de todo o Brasil devem apresentar 

diversos planos, cada um com as suas 

peculiaridades, nas áreas de habitação, 

mobilidade urbana, saneamento básico, 

resíduos sólidos, além da elaboração do 

Plano Diretor (Veja no box especificações 

de cada um).

A exigência da apresentação desses 

planos nasceu a partir da Lei 10.257/2001 

- Estatuto da Cidade, que afirma o municí-

pio como protagonista de seu próprio de-

senvolvimento urbano e requer que ele se 

prepare para tal, incorporando na adminis-

tração municipal o planejamento urbano, 

a elaboração, implementação e monitora-

mento de planos, programas e projetos, 

sempre com participação democrática. “O 

Marco Legal é muito expressivo no Brasil e 

resulta de uma profícua e longa discussão, 

fruto de décadas de amadurecimento dos 

movimentos sociais em conjunção com 

setores técnicos da sociedade civil. O do-

cumento deve mudar a fisionomia das ci-

dades, mas demanda dos municípios uma 

nova forma de gestão urbana”, ressalta o 

assessor técnico da presidência do Crea-

-Minas, José Abílio Belo Pereira. 

No entanto, para se adequar a essa 

nova realidade, é preciso dispor de uma 

equipe habilitada para conduzir o processo 

e preparada para realizar um planejamen-

to adequado atendendo as exigências le-

gais. Minas Gerais apresenta um cenário 

bastante exemplificador. Cerca de 70% 

das 853 cidades mineiras são de peque-

no porte. E a realidade é que a grande 

maioria dos municípios não possui essa 

condição técnica com funcionários ou 

consultores da área tecnológica. O resul-

tado é um ciclo vicioso, em que regiões 

carentes continuam atrasadas por não 

possuírem capacidade técnica de acessar 

esses recursos. “Um dos motivos para a 

ocorrência dessa situação é, sim, o finan-

ceiro, em que as gestões públicas perdem 

profissionais para um mercado competiti-

vo. Mas, é também devido a um processo 

histórico de gestão improvisada, não pen-

1 - Lei 10.257/2001, do Estatuto da Cidade, determina 

a elaboração de Planos Diretores para municípios com mais 

de 20.000 habitantes e os de regiões metropolitanas.

2 - Lei 11.124/2005, da Habitação de Interesse Social, 

estabelece a necessidade de se ter o Conselho de Habi-

tação, o Plano de Habitação e o Fundo de Habitação de 

Interesse Social, nos três níveis de governo e os torna, no 

nível municipal, condição essencial para acessar recursos 

federais para produção de habitação.

3 - Lei 11.888/2008, da Assistência Técnica à popu-

lação de baixa renda (até três salários mínimos), dispõe 

sobre serviços de assistência técnica das áreas de arqui-

tetura, urbanismo e engenharia que devem ser custeados 

por recursos públicos. Prevê parceria de União, Estados e 

Municípios.

4 - Leis 11.445/2007 e 12.305/2010, de Saneamento 

e de Resíduos Sólidos, estabelece que todos os municípios 

estão obrigados a elaborar o Plano Municipal de Sanea-

mento, que poderá incluir o Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos. O Plano Municipal de Saneamento será considera-

do no exercício financeiro de 2014.

5 - Leis 12.587/2012, 10.048/2000 e 10.098/2000, 

de Mobilidade e Acessibilidade, determinam que todos os 

municípios com mais de 20.000 habitantes e os integran-

tes de regiões metropolitanas estão obrigados a elaborar o 

Plano Municipal de Mobilidade, que deverá conter a Acessi-

bilidade. O Plano tem prazo limite para execução em 2015.

6 - Lei 12.608/2012, da Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil, estabelece diretrizes para a União, os Es-

tados e institui a obrigatoriedade de elaboração de cartas 

geotécnicas nos municípios, além de instituir a política de 

proteção e defesa civil no nível local.

Leis que determinam aos municípios obrigações 
específicas para o seu desenvolvimento urbano
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sada em planejamento de médio e longo 

prazo, sem metas específicas para aquela 

administração. O que se vê são gestões 

com prazo de validade para o mandato 

governamental vigente. É fundamental 

também a continuidade na execução de 

planos, programas e projetos, para além 

dos tempos de cada governo”, afirma José 

Abílio. Segundo ele, os municípios não po-

dem mais deixar de implementar uma es-

truturação administrativa adequada e com 

profissionais capacitados e dedicados ao 

desenvolvimento urbano.

Entre 2005 e 2006, à época da im-

plantação dos planos diretores, essa difi-

culdade ficou bastante evidenciada. Uma 

pesquisa realizada pelo Crea-Minas em 

convênio com o Ministério das Cidades, 

em 2007, mostrou que 60% dos muni-

cípios mineiros obrigados a elaborar o 

Plano Diretor, embora tenham concluído 

os planos, não tinham condições técnicas 

de colocar o documento em prática. “Fal-

tava aos municípios a equipe técnica para 

executar o Plano Diretor. Agora o desafio 

atual é apresentar os planos municipais”, 

ressalta José Abílio.

Resíduos sólidos
Um desses documentos é o Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos. Desde agosto do ano passado, 

os municípios só recebem repasses fede-

rais para a regularização do descarte do 

lixo com a apresentação do plano. A en-

trega do texto é uma exigência da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, instituída 

pela Lei 12.305/2010, que prevê novas 

diretrizes para o gerenciamento do lixo ur-

bano e o fim dos lixões até 2014. Embora 

apenas 616 municípios em todo o Brasil 

procuraram ajuda do Ministério do Meio 

Ambiente para a elaboração do estudo, o 

gerente de projetos da pasta, Ronaldo Hi-

pólito, acredita que todos vão produzir o 

plano, pois precisam da verba federal para 

se regularizarem. “O que pode acontecer é 

que um seja mais detalhado que o outro. 

Mas, esperamos que todos apresentem o 

plano. Pois, depois de 2014, a cidade será 

cobrada por isso e poderá ser enquadrada 

em crime ambiental”, afirma.

Enquanto as cidades deixam de se 

planejar, o número de depósitos de lixo 

a céu aberto ainda é alto. De acordo com 

a Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(Feam), das 853 cidades em Minas, 267 

ainda possuem lixões, um percentual de 

23,4%. “O que a gente tem buscado hoje 

é apoiar e mobilizar os gestores quanto à 

realização dos planos. Esse planejamento 

não é extremamente rebuscado”, explica 

o gerente de resíduos sólidos urbanos da 

Feam, Francisco Fonseca. Segundo ele, o 

Minas sem Lixões é mais um programa 

com o objetivo de apoiar os municípios no 

atendimento às normas de gestão ade-

quada de resíduos sólidos urbanos. Atra-

vés dele, todas as cidades mineiras foram 

visitadas, entre 2008 e 2011, com orien-

tação e capacitação dos gestores.

Captação
Para o pleiteio de verbas, as prefeitu-

ras precisam estar regularizadas e habili-

tadas para acessar os recursos federais. 

Um levantamento feito pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), em abril deste 

ano, apontou que das 5.564 prefeituras 

brasileiras, 85% estão impedidas de ce-

lebrar convênios com a União em razão de 

inadimplência junto ao Cadastro Único de 

Convênios (Cauc). A principal pendência 

está na publicação do Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária (RREO) e do 

Relatório de Gestão Fiscal (RGF), dois dos 

13 itens do cadastro.

O não cumprimento dessa exigência, 

que está prevista na Lei de Responsabi-

lidade Fiscal, inviabiliza a liberação dos 

recursos. Ainda de acordo com informa-

ções da STN, se as prefeituras atualizarem 

essas duas informações, o número de 

municípios aptos para celebrar convênios 

com o Governo Federal passaria de 852 

para 2.067. O Cauc é um serviço auxiliar 

Lixões ainda são um problema para muitos municípios
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de informações que visa dar transparência 

ao repasse voluntário de verbas federais 

para estados e municípios contratarem 

obras e serviços.

Para o superintendente da Associação 

Mineira de Municípios (AMM), Ângelo Ron-

calli, há uma dificuldade e incapacidade 

técnica evidente das prefeituras, mas há 

também todo um arcabouço burocrático 

que entrava ainda mais o processo. O su-

perintendente defende uma padronização 

das exigências feitas pelos ministérios e 

órgãos gestores para facilitar o acesso aos 

recursos federais. “Cada órgão tem a sua 

especificidade com variedade de regras e 

critérios de análise, o que torna ainda mais 

complexo o repasse do montante financei-

ro”, argumenta. De acordo com Ângelo, 

muitos municípios deixam até mesmo de 

pleitear verbas com receio de não garan-

tirem o custeio de determinado empreen-

dimento. “Quando uma administração mu-

nicipal solicita uma verba para a aquisição 

de, por exemplo, máquinas de patrola de 

estrada, o seu custeio não está contem-

plado no valor repassado. Essa situação 

faz com que o município comprometa a 

sua receita, inviabilizando a implantação 

de outras políticas públicas. O que precisa 

acontecer é uma melhor redistribuição dos 

tributos gerados no país, revendo o pacto 

federativo”, ressalta.

O pacto federativo define as funções 

de cada ente federado (União, estados e 

municípios). Atualmente, a União concen-

tra e gerencia cerca de 60% dos recursos 

financeiros nacionais, enquanto que os 

Estados e as cidades abarcam o restante. 

Contudo, os municípios, onde os tributos 

são gerados, ficam com grande parte 

das atribuições e deveres impostos pelas 

outras esferas de governo, como garantir 

saúde, educação, segurança, habitação, 

saneamento, sem a contrapartida finan-

ceira necessária. “A Constituição de 1988 

garantia a descentralização de recursos, 

onde 70% dos impostos eram direciona-

dos aos municípios. Hoje, o que se vê são 

prefeitos com dificuldades em acessar as 

verbas e que ficam atados a emendas par-

lamentares”, diz Ângelo.

Controle
Outra reclamação recorrente dos 

municípios diz respeito ao excesso de 

controle de obras e serviços de engenha-

ria na área pública, o que muitas vezes 

inviabiliza a execução dos projetos, com-

prometendo tanto o cronograma físico 

quanto o desembolso. Passada a dificul-

dade técnica em elaborar um projeto, as 

gestões municipais ainda esbarram na 

fiscalização excessiva que impedem que 

os seus planos sejam executados. Além 

de a administração municipal ter órgãos 

fiscalizadores internos, ainda há inúme-

ras instituições que atuam nesse sentido. 

A queixa dos gestores públicos é que, a 

cada etapa da liberação da verba, as ins-

tituições de crédito e os órgãos controla-

dores exigem uma série de condicionan-

tes que já foram descritos nos programas 

do governo, gerando mais burocracia. 

“Nós temos uma história de corrupção 

generalizada. Diante disso, o poder públi-

co vai criando norma em cima de norma 

para cercar esse mal. Só que essa não 

é uma garantia de eliminação da cor-

rupção. Enquanto a sociedade aceitar a 

existência da corrupção, enquanto não 

criarmos mecanismos para que ela possa 

realmente ser combatida, ficaremos re-

fém da situação sem conseguir destravar 

as burocracias”, avalia José Abílio.

 Na opinião do Superintendente Re-

gional da Caixa Econômica Federal, Marx 

Fernandes dos Santos, um dos principais 

entraves para a execução dos contratos é 

a falta de entendimento da legislação vi-

gente. “Quando uma prefeitura se habilita 

a pleitear uma verba, ela tem que entender 

que são recursos públicos e que existem 

regras a serem seguidas, que, inclusive, 

não são complexas, mas que é preciso 

ler e entender. As exigências da Lei e dos 

órgãos de controles têm como propósito 

a boa utilização do recurso público. Nós 

não podemos entender como burocracia 

algo que vai interferir na boa utilização 

do dinheiro público. A pior coisa que pode 

existir é uma determinada obra ser inicia-

da e não ser concluída. Precisamos privi-

legiar o uso correto das verbas federais e 

a transparência, porque são recursos que 

nós todos contribuímos através de impos-

tos. Muitas vezes o que chamamos de bu-

rocracia é por não entender as regras do 

jogo”, frisa.

Hoje a Caixa atua na execução de 

financiamento por meio dos recursos 

onerosos e não onerosos. O primeiro tipo 

são os empréstimos e financiamentos, e 

o segundo são as transferências consti-

tucionais, legais e voluntárias. Estas são 

feitas mediante convênios ou contrato 

de repasse, onde se concentra o maior 

número contratos celebrado pela Caixa. 

Marx explica que 94% das exigências 

dos Contratos de Repasse são oriundas 

de legislação, determinações de gestores 

de programas e órgãos de controle, e que 

apenas 6% das determinações são defini-

das pela Caixa. “Nós percebemos a falta 

de conhecimento por parte das prefeitu-

ras no momento de celebrar os contratos. 

São procedimentos básicos que precisam 

ser observados e isso não acontece, o 

que dificulta todo o processo. Esse pro-

blema é gerado pela falta de corpo técni-

co”, ressalta Marx. Diante desse cenário, 

a Caixa levou ao conhecimento da União 

os diversos apontamentos feitos pelas 

prefeituras. A partir dessa iniciativa, em 
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2011 foi criada a Portaria Interministerial 

507 para simplificar o processo de Ope-

racionalização dos Contratos de Repasse, 

que continua em vigos com as alterações 

introduzidas pela Portaria Interministerial 

274, de 1º de agosto de 2013. (Veja box). 

Outra ação foi o fomento para a cria-

ção, dentro das prefeituras, da figura do 

Gestor Municipal de Convênios (GMC), 

para centralizar e articular as secretarias 

para que elas ficassem atentas aos pra-

zos e à continuidade do processo. Além 

disso, desde janeiro, os municípios minei-

ros acima de 100 mil habitantes contam 

com o apoio de um profissional da Caixa 

que fica dentro da prefeitura para verificar 

todos os contratos e acompanhar de per-

to o andamento de forma que não tenha 

nenhum atraso, nem na contratação nem 

na execução.

Consórcio
Para contornar essas dificuldades, 

principalmente dos municípios pequenos, 

uma das saídas apontadas quase por una-

nimidade por especialistas é a criação de 

consórcios e associações. Por meio dessa 

união, as cidades se fortalecem e conse-

guem efetivar a prestação de serviços pú-

blicos. Existem diversos exemplos no esta-

do de consórcios intermunicipais que têm 

dado resultados positivos. Um dos exem-

plos é o Consórcio de Desenvolvimento do 

Alto Paraopeba (Codap). Criado em 2005 

pelos municípios de Belo Vale, Congo-

nhas, Conselheiro Lafaiete, Entre Rios de 

Minas, Jeceaba, Ouro Branco e São Braz 

do Suaçuí, o consórcio tem como objetivo 

principal o desenvolvimento regional com a 

gestão associada dos serviços públicos, vi-

sando a melhoria na administração pública 

com a efetivação de políticas em comum 

para os municípios. Segundo o secretário-

-executivo do Codap, Luis Antonio Landini, 

a iniciativa já rendeu bons frutos. Exem-

plos disso, são a instalação do Campus 

Alto Paraopeba da Universidade Federal de 

São João Del-Rei (UFSJ), localizado entre 

Congonhas e Ouro Branco; a criação da 

Defesa Civil do Alto Paraopeba, a primeira 

do Brasil; o Diagnóstico Rural Georeferen-

ciado, que identificou a situação da zona 

rural dos municípios da região e gerou um 

banco de dados com as principais informa-

ções socioeconômicas, entre outras. Luis 

Antonio afirma que até o final deste ano o 

consórcio vai dar apoio aos municípios na 

elaboração dos planos municipais exigidos 

pela legislação. “Pretendemos contratar 

uma empresa, possivelmente uma univer-

sidade, que faça um plano com escopo co-

mum para os municípios dos consórcios, 

mas contendo as suas peculiaridades”, 

diz Landini. Segundo ele, o município que 

é consorciado consegue, mais facilmente, 

captar recursos junto aos governos esta-

dual e federal. “O consórcio é o futuro para 

a questão administrativa municipal no Bra-

sil. Ele permite aos municípios efetuarem 

políticas públicas que isoladamente não 

conseguiriam fazer”, enfatiza.

Plano de habitação é essencial para acessar recursos federais para construção de moradias
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Atento às demandas das cidades, e por 

sua vez da população, o Crea-Minas tem se 

posicionado no que diz respeito ao apoio 

técnico para efetivação das políticas públi-

cas. No início deste ano, o Conselho firmou 

um convênio com a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) com o propósito de promo-

ver cursos de capacitação para gestores e 

técnicos, visando a elaboração dos planos 

municipais de saneamento básico. Através 

de uma equipe multidisciplinar, composta 

por engenheiros, administradores e cien-

tistas sociais, o Crea-Minas e a Funasa 

darão suporte a cerca de 300 municípios 

de até 50 mil habitantes. “Como os muni-

cípios não contam com essa mão de obra 

técnica, nós vamos oferecer esse apoio de 

especialistas”, afirma o fiscal do convênio, 

Renato Chaves. Segundo ele, a elaboração 

desse plano é uma exigência da Lei Federal 

11.445/2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico.

Durante todo o ano de 2012 e início 

de 2013, o Crea-Minas ofereceu ainda aos 

profissionais das engenharias e da área 

tecnológica um curso sobre captação de 

recursos. “O intuito do Conselho é capaci-

tar esses profissionais para que eles pos-

sam auxiliar as prefeituras ou associações a 

acessar esses recursos, atendendo interes-

ses da sociedade”, disse o engenheiro civil 

e ministrante do curso, Marcelo Chaves. 

O Conselho firmou ainda convênio com as 

cidades de Alfenas, para prestação de As-

sistência Técnica à construção de moradias 

para população de baixa renda, e de São 

Sebastião do Paraíso, em parceria com a 

Associação de Engenheiros e Arquitetos do 

município para apoio à fiscalização urbana e 

à análise de projetos para edificações.

É preciso ressaltar também a participa-

ção dos representantes do Crea-Minas nos 

Conselhos Institucionais, de nível munici-

pal, estadual e federal. O intuito é alinhar 

as ações do Crea-Minas com a política da 

gestão competente. Atualmente, o Crea-

-Minas possui 90 representantes nesses 

Conselhos.

O Conselho também executa diversos 

projetos que vão além da sua atividade fim, 

que é a de regulamentar e fiscalizar o exer-

cício dos profissionais ligados à área tecno-

lógica. Exemplos são os Encontros Regionais 

– Políticas Públicas e Corresponsabilidade 

Social – que estão sendo promovidos em 

parceria com a Ouvidoria Geral do Estado de 

Minas Gerais nas 12 Regionais do Conselho. 

Cada um dos Encontros é uma oportunida-

de para discutir questões como alimentos, 

meio ambiente, impacto das chuvas, rodo-

vias mineiras e urbanicidade, com o objeto 

de valorizar os profissionais ligados às áreas 

específicas, além do desenvolvimento de um 

diagnóstico técnico regional e propostas de 

soluções das demandas identificadas. 

A criação das Câmaras Temáticas, que 

incluem a de Mobilidade Urbana, Valoriza-

ção do Profissional no Serviço Público e Ro-

dovias Federais em Minas Gerais, também 

foi uma ação nesse sentido. As Câmaras 

são uma iniciativa pioneira no país e têm 

como intuito encontrar pontos de conver-

gência nos projetos existentes em Minas e 

propor soluções sob o ponto de vista técnico 

dos determinados assuntos.

No ano passado também foi criado o 

Colégio Estadual de Instituições de Ensi-

no (CIE), o primeiro do Brasil. A finalidade 

é promover alianças entre o Conselho e as 

instituições de ensino que ministram cursos 

nos níveis superior e técnico relacionados à 

engenharia, agronomia, geologia, geografia 

e meteorologia, com o objetivo de priorizar 

a formação e a qualificação, ampliando o 

número de profissionais preparados para 

enfrentar os desafios do futuro.

Profissionais contratados pelo convênio Crea-Minas/Funasa recebem treinamento no Conselho

Ações do Crea-Minas
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Formado em 1980 pela Escola de Engenharia da Universidade Fe-

deral de Minas Gerais (EEUFMG), Gilson Queiroz iniciou sua carrei-

ra profissional na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais 

como engenheiro de projetos de saneamento. Nessa instituição foi 

supervisor de obras, coordenador da rede física e diretor de sane-

amento. Posteriormente, atuou na iniciativa privada como gerente 

em projetos para a Copasa-MG, em atividades como abasteci-

mento de água, ampliações de sistemas, programas de melhorias 

operacionais e também em projetos de irrigação para empresas 

privadas. Fundou a Carvalho Queiroz Engenharia Ltda, em 1994, 

da qual se afastou para assumir, no período de 1994/1995, a dire-

toria de obras da Superintendência de Desenvolvimento da Capital 

(Sudecap), realizando diversas obras de infraestrutura e de edifi-

cações no município de Belo Horizonte. De volta à Carvalho Quei-

roz atuou na área de planejamento estratégico, direção técnica 

e comercial. Paralelamente às atividades profissionais, exerceu o 

cargo de presidente do Crea-Minas, de 2006/2008 e 2009/ 2011. 

Desde 2011, está à frente da presidência da Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa). Nesta entrevista para a VÉRTICE, Gilson Quei-

roz analisa o cenário dos municípios brasileiros e as suas princi-

pais dificuldades para acessar recursos federais.

VÉRTICE - Ao analisar o cenário de municípios brasileiros hoje, 
onde grande parte deles é de pequeno porte, quais são as difi-
culdades mais evidentes para acessar recursos federais? 
Gilson Queiroz - Temos no Brasil 4.958 municípios com popula-

ção abaixo de 50 mil habitantes. Desse universo, 3.915 têm me-

nos de 20 mil, e ainda 1.302 menos de 5 mil almas, sendo que 

todos com poucos técnicos especializados na gestão municipal. 

Encontramos nas prefeituras uma condição financeira que não 

permite a manutenção de equipes técnicas e gerenciais adequa-

das aos vários e enormes desafios que os municípios enfrentam 

em seu dia a dia. Ao lado desse problema, encontramos um com-

plexo arcabouço jurídico e uma enorme disparidade entre as es-

feras administrativas. No plano federal, temos excelentes quadros 

técnicos e pouca vivência da rotina do pequeno município. Essa 

rotina, que parece simples e fácil para um especialista do governo 

federal membro de uma equipe estruturada, é praticamente im-

possível ser vencida por um único técnico isolado em uma prefei-

tura com poucos recursos financeiros, materiais e principalmente 

humanos. As exigências contidas nos editais de seleção dos pro-

gramas ou ainda nos manuais de prestação de contas são do nível 

de complexidade da máquina federal, mas têm de ser cumpridas 

pelos municípios.

 

VÉRTICE - Os gestores têm ainda maior dificuldade quando é 
exigida a participação democrática, como foi o caso dos Pla-
nos Diretores. Com um planejamento descolado da realidade, 
muitas prefeituras têm tido dificuldade para implementação de 
políticas públicas. Quais são os principais entraves?

Gilson Queiroz - A participação da sociedade na discussão e 

implementação de políticas publicas é um enorme avanço da de-

mocracia no Brasil. Tudo que se tem para resolver a várias mãos 

é naturalmente mais complexo, mas não adianta querer impor 

a participação – o que é necessário é garantir o canal aberto a 

quem quiser participar. O planejamento descolado da realidade 

é o que é realizado sem conhecimento local, sem participação 

dos interessados que envolve gestores, cidadãos, organizações, 

empresas e outros. Temos defendido a elaboração de planos tão 

simples quanto a estrutura que irá gerenciá-lo. Um instrumento de 

planejamento adequado é aquele que é totalmente dominado por 

quem está responsável por sua execução. Quando uma pequena 

prefeitura obtém recursos financeiros para contratar um plano e 

não participa efetivamente de sua elaboração, o resultado é um 

belo documento, muito bem articulado, feito por um consultor ou 

empresa especializada, mas dificilmente será utilizado para imple-

mentação das diretrizes contidas nele.

Estruturados para fazer

Para GIlson Queiroz é cada vez maior o clamor social pelo controle de recursos
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VÉRTICE - Além do arcabouço de exigências, na visão dos ges-
tores municipais, os órgãos controladores são outros entraves 
para a efetivação do empreendimento. Há de fato um controle 
exacerbado? Ele é necessário?

Gilson Queiroz - Podemos constatar que é cada vez maior o cla-

mor social pelo controle dos recursos públicos, portanto a ação de 

controle é necessária. Entretanto, o que vemos é uma disparidade 

entre a estrutura responsável para realizar e executar e a estrutura 

destinada ao controle. Não é só o município que é controlado, os 

estados e a União também os são. Um único órgão federal tem 

seus atos fiscalizados por sua auditoria interna, pela Controladoria 

Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União, eventualmente 

pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. A compreensão do 

que é “desvio” ou “mal uso” dos recursos é fundamental para que 

não seja alimentada a imprensa sensacionalista. Um relatório do 

órgão de controle que classifica um erro administrativo, sem má-fé 

ou dolo de “desvio”, rapidamente é estampado em manchetes e 

compreendido como corrupção pelos menos avisados. Hoje temos 

instrumentos ágeis de informação, com transmissão de dados e 

imagens, que colaboram com o controle. É importante o cidadão 

comum saber que ele pode e deve colaborar com o controle. É pre-

ciso evitar certos exageros na interpretação do que deve ser motivo 

para paralisação de obras ou contratos de prestação de serviços. 

O prejuízo na paralisação de um empreendimento algumas vezes é 

maior do que o problema identificado. Acreditamos que o que deve 

guiar a ação do executivo e dos órgãos de controle é a agilidade no 

atendimento das necessidades da população. Não podemos com-

pactuar com a “cultura do não fazer”. 
 

“Os municípios, a despeito de todas 
as dificuldades, têm de se estruturar 
técnica e gerencialmente para 
enfrentar os desafios que são postos 
diariamente a eles”.

VÉRTICE - Não há, no país, uma cultura de planejamento ou 
mesmo de investimento em corpo funcional técnico nos órgãos 
públicos. Isso explicaria a dificuldade em acessar verbas?

Gilson Queiroz - Tivemos duas décadas de recessão no país e 

a falta de investimentos nos levou ao sucateamento da máquina 

pública bem como a redução das empresas de consultoria em 

gerenciamento. Perdemos duas gerações de profissionais que se 

graduaram nesse período. Hoje estamos pagando o preço, mas 

acredito que com os investimentos que estão sendo feitos em edu-

cação, de forma descentralizada em todo o país, dando acesso as 

pessoas mais pobres com a ampliação de vagas em universidades 

públicas e programas como o ProUni e o FIES, brevemente teremos 

uma nova intelectualidade no país, disponível para desempenhar 

suas funções nas localidades mais remotas, compondo as equipes 

dos municípios. 

VÉRTICE - A Funasa disponibilizou uma verba para a aplicação 
de recursos orçamentários e financeiros na elaboração de Pla-
nos Municipais de Saneamento Básico, conforme dispõe a Lei 
11.445, de 5 de janeiro de 2007. Houve muita procura por parte 
dos municípios?
Gilson Queiroz - A Fundação tem um programa de apoio à gestão 

que anualmente conta com recursos orçamentários e desde 2009 

tem feito seleção de municípios e repasses a eles para elaboração 

dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). Desde essa 

data, cerca de 650 municípios foram apoiados com recursos finan-

ceiros para elaboração dos mesmos. Em 2013, alteramos o for-

mato do programa e passamos a investir mais em capacitação de 

quadros municipais, técnicos e gestores através de parcerias com 

entidades e instituições com experiência ou vocacionadas para de-

terminada área. Em Minas Gerais temos nesse momento um con-

vênio em execução com o Crea-Minas que, além da capacitação, 

os municípios participantes terão ao final seus PMSBs elaborados. 

Houve boa procura por municípios, associações e consórcios inte-

ressados no período das inscrições.

VÉRTICE - Que caminhos as prefeituras devem seguir para 
mudar esse panorama? A revisão do pacto federativo seria um 
deles?
Gilson Queiroz - O Estado brasileiro precisa de um processo de 

reorganização. A sociedade está mudando rapidamente, portanto é 

fundamental que tenhamos estruturas adaptadas aos novos tempos. 

Não é razoável a disparidade que existe nas carreiras dos diversos 

poderes. Os melhores salários e as carreiras mais atrativas do servi-

ço público não estão no poder executivo, assim como também exis-

tem enormes diferenças entre os níveis de governo. Se o município 

é o titular de vários serviços e é também a esfera de governo mais 

próxima do cidadão, portanto mais susceptível ao controle social, é 

razoável que ele tenha mais recursos financeiros para se estruturar 

e melhorar cada vez mais o atendimento das necessidades de seu 

povo. Os municípios, a despeito de todas as dificuldades, têm de se 

estruturar técnica e gerencialmente para enfrentar os desafios que 

são postos diariamente a eles.
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Instrumentação de pontes visando 
manutenção e controle de cargas
Descrição da aplicação de acelerômetro na instrumentação de pontes, 
a fim de colaborar nas atividades de manutenção e no controle de cargas

Sendo o Brasil um país com variados 

tipos de relevos e uma grande quantidade 

de rios, as pontes, muitas vezes, são uma 

maneira eficaz de diminuir os preços e 

agilizar o transporte, reduzindo a distância 

entre dois pontos. Nas cidades, as pontes, 

os viadutos e as passarelas fazem-se ne-

cessárias na área urbana para um bom 

fluxo de veículos e pessoas.

Analisando que grande parte do trans-

porte de cargas ocorre em estradas e ro-

dovias e que nessas encontram-se pontes, 

sua boa conservação é extremamente ne-

cessária para garantir além da segurança 

de quem nelas transita, também a rapidez 

de entrega de cargas e a circulação de 

pessoas.

Segundo dados do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transporte 

(DNIT), as estradas federais brasileiras têm 

aproximadamente cinco mil pontes e 46% 

delas apresentam algum tipo de problema. 

As causas desses problemas variam entre 

a falta de investimentos de órgãos respon-

sáveis à falta de fiscalização.

Este trabalho apresenta a utilização 

de acelerômetros em pontes rodoviárias, 

visando reduzir os problemas referentes à 

manutenção das pontes e a durabilidade 

da pavimentação, e com isso oferecer me-

lhores condições aos usuários.

O acelerômetro é um aparelho capaz 

de medir a aceleração de um objeto. É 

eficiente para medir forças inerciais como: 

velocidade, deslocamento ou força, e isso 

se torna possível devido à aceleração inte-

grada ao tempo que resulta na velocidade 

do corpo em análise, e assim, a velocidade 

pelo tempo fornece o deslocamento, sen-

do também eficiente para medir choques 

e vibrações.

 O custo de cada acelerômetro (mo-

delo usado neste projeto) é baixo e os da-

dos poderiam ser obtidos diretamente nos 

computadores de órgãos públicos respon-

sáveis pelas vias terrestres.

 Os dados podem ser avaliados e, com 

isso, pode-se verificar instantaneamente 

se a ponte está apresentando alguma pa-

tologia e imediatamente corrigi-la ou tomar 

as providências possíveis.

Além disso, é possível também verifi-

car imediatamente se algum veículo está 

acima do peso permitido por lei, por meio 

da vibração causada pelo veículo na pon-

te pela qual o mesmo está transitando e, 

se necessário, recolher o veículo para que 

possa ser verificado o peso do mesmo.

Com isso, seria evitada a formação de 

longas filas nas balanças de pesagem de 

veículos, e assim os motoristas de cami-

nhões e carretas não teriam como seguir 

rotas alternativas para desviar das balan-

ças, uma vez que cada ponte poderia ser 

transformada em uma balança na qual os 

dados seriam facilmente coletados.

É interessante a análise do custo/

benefício que a utilização do acelerôme-

tro poderia causar aos cofres públicos. 

Provavelmente, com a economia obtida 

na compra de uma balança seria possível 

realizar o monitoramento de várias pontes, 

ressaltando que o Estado de Minas Gerais, 

segundo dados retirados do portal do go-

verno de Minas Gerais, possui a maior ma-

lha rodoviária do Brasil – que corresponde 

a 16% de toda a malha viária existente no 

país, contabilizando 269.546 km de rodo-

vias distribuídas entre federais, estaduais 

e municipais.

A Figura 1 mostra os resultados obti-

dos em ensaios visando avaliar o compor-

tamento oscilatório da estrutura analisada 

devido à passagem de veículos leves (mo-

tos, carros) até a passagem de veículos 

pesados (caminhões carregados de mer-

cadoria, carretas, etc).

O procedimento para a coleta dos da-

dos é extremamente simples, devendo-se 

possuir o acelerômetro, o qual é anexado 

à estrutura da ponte para as devidas me-

dições (Figura 1a), e assim juntamente ao 

acelerômetro deve ser conectado através 

de um cabo USB um sistema de aquisição 

de dados (computador portátil) que gerará 

automaticamente gráficos corresponden-

tes às oscilações que a ponte sofreu em 

determinado intervalo de tempo, previa-

mente escolhido pela pessoa que estará 

utilizando o software, ou até mesmo du-

rante todo o dia.

Na figura 1b e 1c, apresentam-se 

os gráficos gerados pelo acelerômetro 

quando um veículo passa por uma ponte. 

Pode-se perceber com os dados gerados, 
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a partir de um software previamente insta-

lado em computador portátil, se o veículo 

está acima do peso permitido ou não. Caso 

a forma do gráfico se modifique ao longo 

do tempo significa que a ponte está apre-

sentando alguma patologia que deverá ser 

verificada e, caso seja necessário, corrigir 

ou reparar a mesma.

Após serem realizadas várias me-

dições em uma ponte e determinada a 

massa dos veículos que causaram deter-

minadas vibrações, consegue-se prever a 

massa do veículo por meio de um gráfico 

construído com esses valores.

No caso de mais de um veículo passar 

pela ponte simultaneamente, pode-se fa-

zer a validação dos resultados aferidos em 

outra ponte que possua o mesmo sistema 

de aferição.

A utilização de acelerômetro é uma 

maneira prática e econômica para resolu-

ções de problemas comuns em nosso país, 

sendo que grande parte do transporte de 

cargas é feito por vias terrestres, nas quais 

se encontram as pontes. O bom funciona-

mento da malha viária está diretamente 

relacionado à eficiência do transporte de 

cargas, a qual afeta direta e indiretamente 

a economia local e regional. Assim, a boa 

conservação e as medidas corretivas ne-

cessárias para o bom fluxo de cargas e 

de pessoas se torna imprescindível para a 

atividade econômica do país.
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Com quase meio século de vigência, 

a atual legislação mineral brasileira está 

prestes a passar por mudanças profundas. 

O Projeto de Lei 5.807/2013, que institui 

o novo código da mineração, foi enviado 

pela presidenta Dilma ao Congresso Na-

cional em junho, com pedido de urgência, 

após cinco anos de discussões internas no 

governo. O mais provável, no entanto, é 

que demore mais que o prazo regimental 

de 90 dias para tramitar na Câmara dos 

Deputados e no Senado, como prevê o de-

putado federal mineiro Gabriel Guimarães 

(PT), presidente da Comissão Especial que 

apreciará as 370 emendas apresentadas 

pelos parlamentares. Elas serão relatadas 

pelo também mineiro, deputado Leonardo 

Quintão (PMDB). Dos empresários aos am-

bientalistas, muitas são as propostas para 

o setor, que responde por 4% do PIB, 20% 

das exportações e pela geração de um 

milhão de empregos. A discussão não se 

encerrará na votação do PL 5.807/2013, 

uma vez que ele remete ao poder con-

cedente a regulamentação das diretrizes 

estabelecidas no novo marco regulatório.

Dentre as mudanças principais estão 

a instituição de licitações para a conces-

são de direitos minerários, a criação de um 

Conselho Nacional de Política Minerária 

(CNPM) para assessorar a Presidência da 

República na definição de políticas públi-

cas para o setor, a criação da Agência Na-

cional de Mineração, para regular e fisca-

lizar o setor e, para satisfação de estados 

e municípios produtores, a alteração nas 

alíquotas da Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (Cfem), 

as quais terão o teto elevado de 3% para 

4%, passando a incidir sobre o faturamen-

to bruto depois de retirados os impostos, 

e não sobre o faturamento líquido, como 

acontece hoje.

A defesa de nossas riquezas minerais 

foi tema, no início década de 1960, da 

campanha “Minério não dá duas safras”, 

promovida por nacionalistas e organiza-

ções de esquerda. Utilizando-se a célebre 

frase cunhada pelo presidente Arthur Ber-

nardes, no início do século XX, o movimen-

to alertava para os riscos da exploração 

desenfreada de recursos naturais em ter-

ritório brasileiro. Na sequência, o governo 

federal editaria o Decreto-Lei 277/1967, 

considerado o Código da Mineração.

Atualmente o direito de pesquisa e 

exploração é concedido à empresa que o 

requer primeiro e o tempo de exploração 

é indeterminado, indo na prática até o es-

gotamento dos recursos. A nova legislação 

define um prazo de 40 anos, renovável por 

mais 20 anos. A partir do novo marco, a 

concessão de pesquisa e de lavra fará par-

te de um instrumento único.

Trata-se de mudanças profundas do 

modelo institucional do setor, que visam 

reduzir drasticamente a possibilidade de 

especulação financeira com as licenças e 

autorizações de pesquisa e lavra. A prio-

rização até então limitava-se a assegurar 

um lugar na fila das superintendências re-

gionais do Departamento Nacional de Pro-

dução Mineral (DNPM). Quem protocolava 

os documentos primeiro, conseguia.

Plano 2030
Assim como o primeiro Plano Decenal 

do governo militar embasou o Código da 

Mineração de 1967, o novo modelo para 

aproveitamento mineral do país se baseia 

no Mapa da Mineração - 2030, divulgado 

pelo Ministério das Minas e Energia em 

2011. Suas diretrizes apontam para a ne-

cessidade de governança eficaz, agrega-

Minério não dá duas safras 
Novo marco legal da mineração altera legislação do setor

Novo código altera o modelo de exploração mineral no país
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ção de valor ao produto e sustentabilidade.

O geólogo Cláudio Scliar, que ocupou 

por dez anos, até 2011, a Secretaria de 

Geologia, Mineração e Transformação Mi-

neral do Ministério, vê com preocupação o 

fato de o Brasil depender de forma muito 

forte da exploração do minério de ferro, 

comprado em grande parte por um único 

país, a China. Para mudar esse cenário e 

evitar riscos para o país, ele defende “uma 

boa gestão dos bens minerários, que le-

vem em conta não só a relevância econô-

mica, mas também social e ambiental da 

atividade minerária”. Atual pró-reitor da 

Universidade Federal do Oeste do Pará 

e ex-professor da Universidade Federal 

de Minas Gerais nas décadas de 1980 e 

1990, Scliar considera o novo modelo de 

gestão apresentado pelo governo federal 

ao Congresso o caminho para uma mine-

ração sustentável. “O Brasil tem universi-

dades, centros de pesquisas, profissionais 

e empresas altamente respeitadas e com-

petentes para substituir importações, am-

pliar, diversificar e agregar valor e conhe-

cimento nos nossos produtos minerais”, 

reconhece.

Sustentabilidade
“Toda ação antrópica impacta o meio 

ambiente, sendo necessária sua regulação 

e fiscalização”, diz o engenheiro de minas 

e metalurgista José Mendo, sócio proprie-

tário da JMendo Consultores, empresa 

que ganhou a concorrência internacional 

em 2007 para desenvolver os estudos que 

embasaram o Plano da Mineração - 2030. 

Mesmo considerando natural a existên-

cia de conflitos com segmentos sociais 

atingidos por atividades de mineração, 

para ele “a não exploração de um recur-

so mineral pode torná-lo mais caro, em 

função de custos como o de logística, pre-

judicando, em última instância, o próprio 

consumidor”. Ele critica a esterilização de 

áreas potencialmente produtoras, com a 

finalidade de preservar a paisagem, como 

por exemplo o pico do Itabirito, na região 

metropolitana de Belo Horizonte. Crítico da 

burocracia, ele defende a simplificação de 

procedimentos para evitar que o excesso 

de licenças e a morosidade em suas ex-

pedições comprometam os investimentos. 

É o que especialistas chamam de “guichê 

único”. De acordo com as regras atuais, 

o direito minerário só se efetiva após o 

cumprimento de todas as fases de licen-

ciamento nos âmbitos federal, estadual e 

municipal.

Em relação ao novo marco legal da 

mineração, José Mendo critica o modelo 

brasileiro de agências de regulação. Para 

ele, elas deveriam ser agências de Estado 

e não de governo, por considerar que as 

interferências políticas e a dependência 

orçamentária engessam sua atuação. 

Para garantir eficácia, “teria que ter com-

promissos de longo prazo e quadros téc-

nicos suficientes para atuar”, defende. Ao 

criar a Agência Nacional de Mineração, o 

novo marco legal extingue o DNPM, au-

tarquia federal que, para muitos, já cum-

priu seu papel.

O Instituto Brasileiro de Mineração 

(Ibram) considera positivos os princípios 

que norteiam a proposta governamental, 

destacando a garantia de respeito aos 

contratos e aos direitos adquiridos. O dire-

tor-presidente da entidade, engenheiro de 

minas José Fernando Coura, que também 

preside o  Sindicato da Indústria Mineral do 

Estado de Minas Gerais (Sindiextra-MG), 

acredita que “haverá medidas para que 

haja, efetivamente, atratividade a investi-

mentos em mineração”. Em texto enviado 

pela assessoria de imprensa da entidade, 

ele enumera os temas debatidos pelo seg-

mento empresarial com o governo e que 

estão contemplados no Projeto de Lei: 

segurança jurídica, atratividade e respeito 

aos contratos.

Para Fernando Coura, o novo Código 

é “uma vitória do meio ambiente, porque 

os contratos terão exigências ambientais 

mais claras como obrigação de que, ao fe-

char uma mina, a empresa que a explorou 

deva recuperar ambientalmente a região 

onde ela funcionou”.

Preocupado com a realidade atual 

do mercado de trabalho, o Sindicato dos 

Geólogos de Minas Gerais (Singeo-MG) 

cobra a liberação dos mais de mil pedidos 

protocolados na superintêndencia regional 

do DNPM. “As empresas estão demitindo 

geólogos, porque os processos estão pa-

rados”, denuncia o engenheiro geólogo 

Antonio Geraldo da Silva, presidente da en-

tidade. Segundo a Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisas Minerais (ABEPM), 

os pedidos paralisados em nível nacional 

correspondem a 3% do território brasileiro. 

Antônio Geraldo é contra a mudança total 

do atual Código. Para ele, bastaria alterar o 

valor da alíquota e criar a Agência, “o resto 

continua muito bom”, opina.

Royalties
A mudança na alíquota e na base de 

cálculo da Contribuição Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (Cfem), 

não pode engordar os caixas de gover-

nos estaduais e municipais. As regras de 

distribuição continuam as mesmas: 65% 

para os municípios, 23% para os estados 

e 12% para a União.

A arrecadação total estimada pelo 

governo passaria dos R$ 1,8 bilhão, con-

tabilizado em 2012, para R$ 4 bilhões 

anuais, a partir da vigência do novo códi-

go. O Projeto de Lei, no entanto, só define 

a variação de 0% a 4% da alíquota, sem 

especificar a gradação e os tipos de mi-

nérios. A última palavra será da presiden-

ta Dilma Roussef. 
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De grande extensão territorial e com-

posto por 853 municípios, o estado de 

Minas Gerais tem natureza diversificada 

quando se trata de recursos hídricos, mi-

nerais e florestais. O novo Código Florestal, 

apesar de ser considerado restritivo para 

garantir a preservação do meio ambiente, 

pode ser reajustado para atender diferen-

tes regiões. Entretanto, a tentativa de igua-

lar a legislação estadual, que prevalece 

sobre os municípios, à federal, tem provo-

cado divergência entre o poder público e 

ativistas das causas ambientais.

 Para o coordenador do departamento 

de Meio Ambiente da Associação Mineira 

dos Municípios (AMM-MG), Licínio Eustá-

quio Xavier, não deveria haver divergências 

entre a legislação federal e estadual. “O 

que existe é uma morosidade por parte 

do Estado em discutir a nova lei florestal 

mineira. Atualmente, estamos num hiato 

legal, ou seja, o governo federal está tra-

balhando tendo como base uma legislação 

florestal moderna e atual. Já o governo 

estadual tem uma legislação ultrapassada. 

Nesse contexto, em função de suas espe-

cificidades, se faz necessário que os mu-

nicípios mineiros tenham uma legislação 

própria aprovada pela câmara de vereado-

res, à luz da lei florestal mineira”, defende 

o especialista.

Exemplo das divergências está na pro-

posta que o governo de Minas apresentou 

para estabelecer novas normas gerais que 

contemplem a proteção da vegetação, áre-

as de preservação permanente e reservas 

legais. Para efetivar as mudanças, o go-

verno estadual alega ser necessário ade-

quar a legislação estadual à Lei Federal 

12.651/2012. Para isso se tornar realida-

de, criou o Projeto de Lei 3.915/2013, que 

tem como finalidade fiscalizar com rigor 

a exploração e o suprimento de matéria-

-prima florestal e controlar a origem dos 

produtos e a prevenção dos incêndios 

florestais. O texto já foi enviado à Assem-

bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 

e prevê ainda instrumentos econômicos e 

financeiros para alcançar seus objetivos. 

A proposta foi anexada ao PL 276/2011, 

de autoria do deputado Paulo Guedes (PT), 

que altera o artigo 17 da Lei 14.309/2002, 

e dispõe sobre as políticas florestais e de 

proteção à biodiversidade no estado.

Antes mesmo de sair do papel, o PL 

276/2011 já recebe críticas de entidades 

que integram a Frente Mineira pela Pro-

Municípios mineiros buscam
se adequar às novas leis ambientais
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Legislação ambiental pode ser ajustada para atender diferentes regiões do estado
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teção da Biodiversidade, que consideram 

que o texto do projeto vai piorar alguns dis-

positivos do Código Nacional. Os ambien-

talistas também acusam o forte lobby do 

setor produtivo, que inclui grandes proprie-

tários rurais, empresas do setor elétrico e 

de mineração. As entidades enviaram um 

pedido de audiência pública para a ALMG 

e estão trabalhando numa proposta de lei 

alternativa que também já foi encaminhada 

ao deputado Célio Moreira (PSDB), relator 

do projeto da Comissão de Meio Ambiente. 

Autor do projeto, o deputado Paulo 

Guedes afirma que a lei estadual de meio 

ambiente não está em concordância com 

a lei federal, o que representa uma inse-

gurança jurídica, pois, segundo ele, nem 

o governo nem os produtores têm certeza 

sobre qual das duas leis deve ser aplicada. 

“Tenho participado de todas as etapas da 

tramitação do projeto de lei e vários se-

tores da sociedade têm tomado parte na 

discussão, incluindo ambientalistas e em-

preendedores. Estamos empenhados na 

realização de uma audiência pública, na 

Comissão de Meio Ambiente, em que to-

dos poderão manifestar suas opiniões. Na 

minha avaliação, a siderurgia é importante 

para a sociedade, mas desde que conduzi-

da de maneira sustentável, com responsa-

bilidade”, ressalta o deputado.

Consumo de carvão nativo
Uma das principais reivindicações dos 

ambientalistas é em relação à mudança 

do artigo 78 do PL 276/2011, que esta-

belece um cronograma de consumo de 

carvão nativo por indústrias de ferro gusa 

e ferro ligas no estado. Pelo cronograma, 

até 2013, as empresas têm direito de con-

sumir carvão nativo em até 15% do total 

anual. Entre 2014 e 2018, 10%. E, a partir 

daí, 5%, que contempla consumo de ma-

deira proveniente de desmatamentos não 

evitáveis, resultantes de empreendimentos 

considerados de utilidade pública, como 

rodovias, assentamentos, dentre outros. 

O problema, de acordo com a Associação 

Mineira de Defesa do Ambiente (Amda), 

uma das entidades que compõe a Fren-

te, é que o cronograma não inclui carvão 

nativo de outros estados – e Minas Gerais 

tornou-se responsável por desmatamento 

em todo o país e até em países vizinhos 

como Bolívia e Paraguai, já que compra o 

carvão nativo destes países.

A superintendente executiva da Amda, 

Maria Dalce Ricas, destaca que apesar do 

custo de transporte, a produção do carvão 

nativo é compensatória, mesmo de luga-

res tão longes. “As florestas nativas foram 

criadas pela natureza e são contabilizadas 

como ‘custo zero’. E como as empresas 

não têm qualquer compromisso com as 

condições de trabalho das pessoas que 

fabricam o carvão e muito menos com os 

impactos ambientais sobre a biodiversi-

dade, solo e água, continuam importando 

carvão para Minas”, assinala.

Já o professor aposentado Luiz Edu-

ardo Fontes, da Ambiente Brasil, entidade 

que também integra a Frente, lembra que é 

louvável e até motivo de orgulho a siderur-

gia alimentada a carvão vegetal inventada 

em Minas, mas considera absurdo que a 

atividade se mantenha à custa do desma-

tamento. “As empresas já tiveram tempo 

de sobra para plantar florestas próprias. As 

poucas que plantaram e hoje são autôno-

mas têm custo operacional mais alto, mas 

são tratadas pelo poder público da mes-

ma forma que as outras que degradam e 

desrespeitam leis ambientais, tributárias e 

trabalhistas. Isto se chama concorrência 

desleal patrocinada pelo Governo. Minas 

não pode manter esta situação”, afirma.

Como parte da luta pela mudança da 

lei, as entidades enviaram ofício ao gover-

nador e deputados, além de criar campa-

nha nas redes sociais, publicando lista das 

20 empresas que mais consumiram car-

vão nativo nos últimos anos. A Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvol-

vimento Sustentável (Semad) esclarece 

que, em relação à Lei Florestal Mineira 

(14.309/2002) e sua proposta de altera-

ção (PL 3915/2013), já foi incluída propo-

sição para que o cronograma de consumo 

de carvão feito de espécies nativas, pelas 

empresas localizadas em Minas Gerais, 

contemple, também, carvão proveniente 

de outros estados.

Ainda de acordo com a Semad, “a su-

gestão já foi, inclusive, discutida com as 

Comissões de Meio Ambiente e Desen-

volvimento Sustentável, de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária e de Política 

Agropecuária e Agroindustrial da ALMG, 

com a participação da Frente Ambienta-

lista”. A Secretaria explica que a cons-

trução da proposta de alteração da Lei 

Florestal Mineira está sendo amplamente 

discutida com os setores envolvidos, en-

tre eles, a Frente Mineira pela Proteção 

da Biodiversidade.

Na opinião do presidente da Socie-

dade Mineira dos Engenheiros Florestais 

(Smef), Gabriel Moreira, para minimizar 

possíveis impactos decorrentes das diver-

gências existentes entre as leis estadual e 

federal, as administrações municipais po-

deriam criar mecanismos para controlar a 

exploração do meio ambiente. Porém, ele 

adverte que as medidas adotadas pelas 

prefeituras não podem ser menos restri-

tivas do que as legislações em vigor, seja 

na esfera estadual ou federal. “Apesar das 

diversidades, o Código Nacional é abran-

gente e, de maneira geral, contempla 

todas as regiões. É importante que todos 

os gestores municipais participem das 

mudanças que vão ocorrer na Lei Florestal 

Mineira”, assinala.
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Para avaliar um bem, o profissional 

precisa identificar o seu valor, custos e 

direitos, além de determinar indicadores 

da viabilidade de sua utilização econômica 

para uma determinada finalidade, situação 

e data. Esse trabalho é baseado em prin-

cípios e normas técnicas específicas, que 

envolvem a necessidade de conhecimen-

tos técnicos do bem e do mercado, muitas 

vezes com finalidade judicial ou de rele-

vância patrimonial. Por isso, as atividades 

de avaliações foram atribuídas exclusiva-

mente aos profissionais da área tecnológi-

ca, como engenheiros, arquitetos e agrô-

nomos. Para contribuir cada vez mais com 

a especialização dos profissionais que re-

alizam essas atividades e visando aumen-

tar a qualidade dos serviços prestados, o 

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 

de Engenharia (Ibape Nacional) promove a 

Certificação em Avaliações. O documento 

serve como carta de apresentação e ates-

ta que o profissional demonstrou possuir 

formação, experiência e conhecimentos, 

especializados e meritórios, sendo qua-

lificado para realizar todas as atividades 

correspondentes à avaliação.

Para o vice-presidente técnico do Iba-

pe Nacional e presidente do Ibape-MG, 

Frederico Correia Lima, a intenção de pro-

mover a certificação não é limitar a atua-

ção dos profissionais, mas contribuir com 

a segurança do mercado. “Ainda existem 

pessoas que exercem atividades de ava-

liação de forma amadora. Para contribuir 

com a melhora deste cenário, o Ibape está 

construindo um banco de profissionais que 

passaram por uma série de processos que 

os credenciam como avaliadores compro-

vadamente qualificados. 

Isto é um grande diferen-

cial que faz com que a 

engenharia ganhe mais 

confiabilidade e que os 

profissionais busquem o 

conhecimento necessário 

antes de começar a traba-

lhar”, explica Frederico.

Para obter o certifi-

cado os interessados se 

submetem à duas etapas 

de avaliação. A primeira é 

realizada através do pre-

enchimento de ficha de 

pré-qualificação e entrevista, que verificam 

a formação acadêmica; competência e ex-

periência profissional, inclusive com apre-

sentação de A.R.Ts; capacidade técnica 

nas atividades e em outras que lhe sejam 

correlatas; doutrina profissional e conduta 

ética e deontológica. A segunda, realiza-

da por aqueles que obtiverem pontuação 

mínima exigida, trata-se de uma prova. 

Assim, os candidatos aprovados recebe-

rão os certificados, classificados em três 

níveis – A, AA e AAA, que dizem respeito 

ao nível de especialização de cada um. O 

engenheiro civil e de segurança do traba-

lho, Aurélio José Lara, foi um dos primeiros 

profissionais certificados pelo Ibape e res-

salta que o processo representa um dife-

rencial para os profissionais e uma garan-

tia para os contratantes. “Nossas normas 

atuais não falam apenas de habilitação 

profissional, mas também em capacitação 

e conhecimento técnico científico. A certi-

ficação vem para atestar que o profissional 

atende esses requisitos”, afirma.

A necessidade de investimento em 

qualificação se justifica, dentre outros 

motivos, pelo crescente número de atu-

antes no segmento. Segundo dados do 

Ibape-MG, somente nos últimos dois anos 

cerca de dois mil profissionais receberam 

treinamento em Minas Gerais. Para Frede-

rico Lima, esta certificação de avaliadores 

representa um divisor de águas para o 

mercado. “Esta é uma tendência mundial 

e acredito que as grandes empresas irão 

optar pela contratação de profissionais 

certificados”, pontua.

Na opinião do gerente executivo de 

avaliações de um grande banco finan-

ciador habitacional, Franck Ruffo, com a 

certificação promovida pelo Ibape as ins-

tituições poderão legitimar a seleção dos 

avaliadores a serem contratados. “Trata-se 

de um processo de extrema importância, 

que objetiva e padroniza a avaliação do 

profissional”, enfatiza.

Mais informações: 

www.ibape-nacional.com.br

Certificação de avaliações do Ibape 
atesta qualificação de profissional

Primeira etapa da avaliação é feita através do site do Ibape Nacional
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Na atual gestão do Crea-Minas foram inaugurados 13 escritórios de representação no 
estado. As instalações fazem parte do processo de interiorização do Conselho e têm 
como objetivo aproximar ainda mais os profissionais da área tecnológica e agilizar a 
prestação de serviços à sociedade. A fiscalização de obras e do trabalho dos profissio-
nais, bem como emissão de certidões e pagamento de taxas são alguns dos serviços 
que um escritório de representação do Conselho oferece. As últimas três unidades fo-
ram inauguradas em junho nos municípios de Capelinha, localizada na região do Vale do 
Jequitinhonha e vinculada à inspetoria de Diamantina, e nos municípios de Guanhães 
e Aimorés, localizadas na região do Vale do Rio Doce e vinculadas respectivamente às 
inspetorias de Itabira e Governador Valadares.

O Crea-Minas, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Cataguases (Assea), realizou em junho, no Anfiteatro da Policlínica 
Municipal em Cataguases, localizado na região da Zona da Mata, um 
ciclo de palestras intitulado Processos de Segurança contra Incêndio 
e Pânico. Na ocasião, o engenheiro mecânico David Souza Aguiar, 
inspetor-tesoureiro de Muriáe, e representantes do Corpo de Bombeiros 
ministraram palestras abordando questões como a legalização de 
edificações e eventos temporários junto ao Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais e a legislação estadual de prevenção contra incêndio e 
pânico, além de sanar dúvidas quanto ao processo de legalização.

 A comissão modal de inspetores do Crea-Minas em Juiz de Fora vem realizando reuniões 
com o objetivo de promover apoio à fiscalização na busca de soluções para problemas de 

engenharia que ocorrem na cidade. Segundo a engenheira civil Maria Angélica Arantes 
de Aguiar Abreu, coordenadora da Regional Sudeste, a característica da comissão 

modal no município é contemplar diversos setores da sociedade, sejam eles públicos ou 
privados. “Nossos inspetores são indicados pelas entidades, prefeitura, instituições de 

ensino e empresas. Desta forma, a comissão recebe assuntos destes setores para serem 
discutidos e analisados, interagindo assim com a sociedade”, enfatiza.

Escritórios de representação
ampliam atuação do Conselho

Ciclo de Palestras em parceria
com o Corpo de Bombeiros

Comissão modal de inspetores atua em Juiz de Fora
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Buscando ressaltar a importância da entidade estudantil, 
o Crea-Minas Júnior realizou em junho palestras em 

instituições de ensino dos municípios de Santa Rita do 
Sapucaí, Ituiutaba, Varginha e Uberaba. Representantes 

da entidade também estiveram presentes na reunião dos 
Colégios de Inspetores, Entidades e Instituições de Ensino 

que ocorreu na sede do Conselho nos dias 20 e 21 de 
junho, quando participaram do trabalho de planejamento e 

divisão de atividades para a 1ª Feira de Ciências e Inovações 
Tecnológicas (Feicintec).

O Crea-Minas realizou em junho o lançamento 
da 1ª Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas 
(Feicintec). A Feira, que ocorrerá a partir de outubro 
deste ano nas etapas regionais e estadual, é uma 
das prioridades definidas pelos grupos de trabalho 
do Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE) 
em parceria com o Crea-Minas Júnior para 2013 e 
visa fomentar a inovação, despertar novas vocações e 
promover o intercâmbio de conhecimento entre alunos 
matriculados em cursos registrados no Conselho. 
“Será um momento para conhecermos os futuros 
profissionais das áreas tecnológicas que entrarão no 
mercado e aproximar ainda mais as instituições de 
ensino ao Conselho”, destaca a engenheira civil Enid 
Drumond, coordenadora estadual do CIE.

Crea-Minas Junior realiza atividades junto ao Conselho

Lançamento da Feira Científica 
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A Câmara de Valorização Profissional do Crea-Minas, em parceria com o 
Colégio de Entidades (CEI) e o Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Minas 
Gerais (Sintamig), promoveu em julho, nos municípios de Unaí, Januária 

e São João Evangelista, um ciclo de palestras itinerantes que debateu 
a valorização dos profissionais. Alunos dos cursos técnicos agrícola, em 

agropecuária e meio ambiente participaram das atividades, que discutiram 
a importância do mercado reconhecer a atuação dos profissionais das 

áreas tecnológicas. Segundo Carlos Roberto Alves, presidente da Sintamig, 
a presença do Crea-Minas foi fundamental nas discussões. “As entidades 

que representam os profissionais precisam atuar na questão da valorização 
dos profissionais e dialogar com o mercado. São questões de interesse dos 

empregadores e da sociedade”, enfatiza.

CEI discute valorização profissional
em ciclo de palestras
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Dentro de campo, a Copa das Con-

federações, evento ocorrido em junho 

que serve de preparação para o Mundial 

de 2014, foi um sucesso para o Brasil. 

A seleção nacional recuperou o futebol e 

a confiança do torcedor ao vencer a dis-

puta com facilidade. No entanto, quando 

a tática da organização da competição é 

colocada à prova, nem tudo são toques 

refinados e lançamentos precisos. Vários 

chutões e caneladas, como a deficiência 

na mobilidade urbana e o desarranjo nos 

serviços oferecidos pelas arenas, marca-

ram o extracampo da disputa.

Em 3 de julho, três dias depois da final 

em que o Brasil derrotou a Espanha por 

3 a 0, a Fifa, o Comitê Organizador Local 

(COL) e o Governo Federal vieram a público 

apresentar um balanço do campeonato. A 

palavra “sucesso” deu o tom da coletiva 

da qual participaram o secretário-geral da 

federação internacional, Jérôme Valcke, o 

CEO do COL, Ricardo Trade, e o secretário 

executivo do Ministério do Esporte, Luís 

Fernandes.

Foi uma jogada mal ensaiada, des-

sas que terminam em contra-ataque, pois 

nenhum evento é um sucesso quando 11 

itens precisam ser melhorados, como as 

próprias autoridades acima citadas admiti-

ram: falhas na coleta e na distribuição dos 

ingressos, nas lanchonetes dos estádios, 

em serviços de telecomunicações, na mo-

bilidade urbana, na limpeza das arenas es-

portivas; nos campos de treinamentos das 

cidades-sede; na sinalização do trânsito, 

no aumento da quantidade de voluntários 

com fluência na língua inglesa e na saída 

de torcedores dos estádios.

A jornada do torcedor Anderson Ma-

fra, que assistiu à semifinal entre Brasil e 

Uruguai, realizada em Belo Horizonte em 

26 de junho, sintetiza bem o jogo truncado 

apresentado fora dos gramados da Copa 

das Confederações. Ele saiu de Rio Pira-

cicaba, cidade da Região Central de Minas 

Gerais distante 126 quilômetros da capital, 

e foi obrigado a deixar o carro em Sabará, 

município da Região Metropolitana, a cer-

ca de 30 quilômetros do repaginado Mi-

neirão. Um protesto impedia a passagem 

de quem pretendia assistir ao jogo.

Vencida a marcação cerrada dos ma-

nifestantes, Mafra se viu obrigado a pagar 

R$ 30,00 em um ônibus clandestino pa-

rado logo à frente. Ao desembarcar, foram 

gastos 45 minutos em uma fila para en-

trar no estádio, isso com o ingresso de R$ 

270,00 em mãos, adquirido via internet.

Torcedor tipicamente brasileiro, o co-

merciante de 37 anos tentou comprar uma 

cerveja no intervalo da partida. Como se 

não bastassem os R$ 12,00 cobrados por 

um copo e a fila quilométrica no bar, o 

sistema de vendas não trabalhava com as 

antigas e eficientes fichas. Assim, ou ele 

compraria vários copos de uma só vez ou 

perderia o resto do jogo. Optou por apenas 

500 mililitros de conforto.

Ao final da partida, como relata An-

derson Mafra, ele e milhares de torce-

dores inundaram a Avenida Carlos Luz, 

um dos acessos ao estádio, e tiveram de 

andar por mais de quatro quilômetros em 

busca de um ônibus salvador ou de um 

táxi. Após mais de uma hora de espera 

frustrada, conseguiu alugar um carro de 

improviso que por R$ 100,00 o levou no-

vamente até Sabará.

Mafra faz um questionamento que si-

Copa das Confederações
Brasil passa no teste, mas vários itens precisam ser melhorados

Gi
l L

eo
na

rd
i/I

m
pr

en
sa

 M
G

Torcida lota o Mineirão no jogo do Brasil contra o Uruguai na Copa das Confederações
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bila tal qual o apito final de uma copa do 

mundo: “Já vim em jogos no Mineirão com 

90 mil pessoas, em que consegui estacio-

nar o carro perto do estádio e consegui 

comprar tudo que quis. Como que em um 

jogo com 57 mil pessoas, no padrão Fifa, 

isso não acontece?” A pergunta não soa-

ria bem para os 4 mil turistas estrangeiros 

que visitaram Belo Horizonte durante a 

competição, número da Secretaria Muni-

cipal Extraordinário para a Copa do Mundo.

As autoridades e órgãos envolvidos na 

organização do Mundial de 2014 driblam 

histórias como a contada acima. Segundo 

o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, pes-

quisa realizada pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Fipe), contratada 

pelo Ministério do Turismo e que ouviu 14 

mil pessoas nos aeroportos e arredores 

dos estádios, mostra que o transporte, a 

limpeza das ruas e a segurança pública 

tiveram aprovação média de 75% dos en-

trevistados. “Da mesma forma, 90% dos 

turistas elogiaram a qualidade dos está-

dios, o conforto das instalações e a dispo-

nibilidade de funcionários para dar infor-

mações”, afirma Rebelo. O ministro pontua 

que o item mais criticado na pesquisa foi o 

preço da comida nas arenas.

O ministro elogia a disponibilidade de 

funcionários para fornecer informações, 

mas não cita as reclamações sobre a falta 

de atendentes bilíngues, crítica vinda prin-

cipalmente dos jornalistas estrangeiros, 

como informado pelo jornalista da ESPN, 

Paulo Vinícius Coelho. Outro dado impor-

tante: a média de ausência dos 5.652 

voluntários selecionados para trabalharem 

no evento foi de 30%, segundo o COL.

Questionado sobre qual nota daria à 

Copa das Confederações, Rebelo diz com-

partilhar a percepção do presidente da 

Fifa, Joseph Blatter, que conferiu ao evento 

teste uma nota entre 8 e 10, acrescentan-

do que a edição brasileira foi a mais bem 

sucedida da história. “Eu concordo com os 

dirigentes da Fifa e das delegações estran-

geiras, que consideram a Copa das Confe-

derações 2013 a melhor de todas”, avalia 

o ministro, que classificou como “exem-

plar” a participação de Belo Horizonte.

Segundo o secretário municipal ex-

traordinário da Copa do Mundo, Camillo 

Fraga, em Belo Horizonte os pontos po-

sitivos foram o conforto das instalações 

do Mineirão, a mobilidade e os serviços 

gratuitos de ônibus. “Apesar da série de 

protestos e manifestações, o transporte 

público se mostrou eficiente em situações 

de organização de operações especiais. 

Foram 59.240 torcedores atendidos gra-

tuitamente nos três dias de jogos”, sa-

lienta. O secretário reconhece problemas 

como a demora na compra de bebidas e 

alimentos, mas toca a responsabilidade 

para a Fifa, que gerencia esses serviços 

durante a Copa das Confederações e a 

Copa do Mundo.

Para a Secretaria de Estado Extraor-

dinária da Copa do Mundo (Secopa-MG), 

Belo Horizonte teve um bom desempenho 

durante a Copa das Confederações. O ór-

gão destacou o sistema público de trans-

portes, a infraestrutura do Mineirão, como 

o Centro de Mídia e de Imagem, e a segu-

rança oferecida ao torcedor. Com relação 

aos problemas no interior do estádio, a 

Secopa reafirmou serem de responsabili-

dade da Fifa e acrescentou que a Copa das 

Confederações, por ser um evento teste, 

serve justamente para que correções se-

jam feitas. 

Teste
Como evento teste, a Copa das Con-

federações apresentou prós e contras. No 

entanto, os desafios impostos pela Copa 

do Mundo são muito maiores. Aumento de 

16 para 32 dias de evento, de 16 para 64 

jogos, de 8 para 32 times, de 6 para 12 

sedes, de 75 para 550 sessões de treina-

mento, de 54 para 250 voos das seleções.

Cerca de 900 mil torcedores estive-

ram presentes nos seis estádios usados 

no evento teste, sendo que 3% desse 

total vieram do exterior. Durante a Copa, 

esses números serão exponencialmente 

multiplicados, o que representa desafios 

ainda maiores. Segundo a consultoria Er-

nest & Young, a Copa do Mundo trará um 

giro financeiro da ordem de R$ 6 bilhões 

para o Brasil, muito acima dos R$ 740 mi-

lhões movimentados durante a Copa das 

Confederações, segundo o Ministério do 

Turismo. Ainda assim, a cifra soa pequena 

frente aos investimentos feitos para que 

o Brasil sedie o campeonato mundial. As 

críticas miram principalmente os bilhões 

investidos em estádios, que contaram com 

aporte dos cofres públicos.

Porém, o ministro Aldo Rebelo defende 

o processo. “Talvez, nenhuma obra no Bra-

sil tenha sido tão fiscalizada e com seus 

custos tão divulgados como as obras que 

o país executa desde que ganhou o direito 

de sediar a Copa da Fifa. Na preparação 

da Copa, investimos R$ 28 bilhões e po-

demos chegar aos R$ 33 bilhões. Desse 

dinheiro, pouco mais de R$ 7 bilhões fo-

ram para obras dos estádios. Todo o resto 

é investimento em infraestrutura urbana, 

sistema de telecomunicações, reformas 

de portos e aeroportos”, garante Rebelo.

Os refletores se apagaram para a 

Copa das Confederações e o país voltará 

ser o centro das atenções somente daqui 

a cerca de 300 dias. Até lá, o povo bra-

sileiro espera que os problemas apresen-

tados na chamada “Copa Teste” sejam 

minimizados e que os estrangeiros que 

aqui vierem para assistirem aos jogos da 

Copa 2014 levem para o mundo uma boa 

imagem do país.
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É comum no gerenciamento de obras 

de construção civil o surgimento de diver-

gências entre contratantes e contratados. 

A maneira tradicional de resolução des-

ses conflitos é a negociação dos pleitos 

contratuais (claims), que discutem fatores 

referentes ao aumento do custo e exten-

são do prazo de entrega das obras de-

correntes de vários motivos, dentre eles, 

atrasos na obtenção de licenças ambien-

tais e na entrega de projetos e materiais, 

variações do escopo inicial, greves e in-

clusão de serviços adicionais. Esses fa-

tores geram impacto direto no custo e no 

cronograma de uma obra, podendo oca-

sionar atrasos, paralisações e até mesmo 

abandono do projeto.

Nesse cenário, a arbitragem surge 

como um vantajoso instrumento de reso-

lução alternativa de disputa, principalmen-

te em discussões de pleitos envolvendo 

engenharia e construção. Com melhor 

custo-benefício em relação ao processo 

judicial, na arbitragem, além do sigilo, há 

uma maior flexibilidade na resolução das 

controvérsias, permitindo as partes esco-

lherem o procedimento mais adequado e 

que atenda melhor as suas necessidades. 

“Ela pode ser considerada também como 

um fator desestimulante de não cumpri-

mento contratual, em virtude da ausência 

de recursos contra a decisão dos árbitros”, 

explica a advogada e mestre em Direito 

Tatiana de Oliveira Gonçalves, conselheira 

da Câmara de Mediação e Arbitragem do 

Crea-Minas (CMA Crea-Minas).

Tatiana ressalta que os projetos de 

construção abrangem formas complexas 

de contratação, havendo uma gama de 

contratos que regulam os mais diversos 

aspectos como preço, escopo e modi-

ficações, condições de trabalho, finan-

ciamento, insumos, dentre vários outros. 

“Afora essa teia de contratos e pessoas, 

a quantidade de fatos que normalmente 

estão envolvidos nas disputas de constru-

ção impressiona. Essas disputas, oriundas 

de arranjos jurídicos sofisticados, que na 

grande maioria das vezes envolvem sig-

nificativas quantias monetárias, exigem o 

auxílio de especialistas das mais diversas 

áreas, assim como a adoção de mecanis-

mos eficazes de solução de conflitos como 

a arbitragem”, enfatiza.

No processo arbitral, os pleitos devem 

ser certos, não sendo admitidos pedidos 

genéricos e sem a devida documentação 

comprobatória. É necessário explicar os 

critérios utilizados para o cálculo do dano, 

assim como deve haver a subsunção do 

fato à norma jurídica, ou seja, as partes 

envolvidas devem dar parâmetros para o 

Tribunal Arbitral julgar o caso.

Tatiana ainda alerta que é preciso mui-

ta cautela ao se apresentar uma solicita-

ção de instituição de arbitragem, já que o 

pleito reparatório deve ser elaborado com 

a correta quantificação do dano e estar 

amparado em provas idôneas, como os 

documentos oficiais de obra. “Cabe aos 

advogados e engenheiros envolvidos no 

caso fazer uso dos conceitos técnicos e 

jurídicos corretos para respaldar seus clai-
ms. Caso contrário, corre-se o risco de so-

frer as consequências de um counterclaim 

bem elaborado e fundamentado pela parte 

contrária, que poderá lograr êxito na arbi-

tragem”, enfatiza.

A arbitragem como solução 
para pleitos contratuais

Tatiana de Oliveira Gonçalves fala sobre negociação de pleitos contratuais
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O Crea-Minas esclarece à sociedade que as atribuições dos 
engenheiros, dos agrônomos e dos demais profissionais da 
área tecnológica, tanto de nível médio quanto superior, estão 
estabelecidas e consolidadas nas leis, decretos-leis e nos 
decretos elencados na Resolução 1048 de nosso Sistema 
Profissional, publicada em agosto de 2013.

Ressaltamos que somente outra Lei pode alterar o que 
foi estabelecido pela legislação citada e qualquer norma 
inferior, que tratar sobre atribuições dos profissionais 
ligados ao Crea-Minas e for conflitante com as anteriores, 
não tem validade jurídica. Ou seja, não cria, não modifica e 
não exclui atribuições dos profissionais.

O Crea-Minas tem divulgado junto às prefeituras, 
agências de crédito e diversos órgãos a legislação relativa 
à área de atuação de seus profissionais para reafirmar 
suas legítimas atribuições, evitando quaisquer ações que 
possam cercear seus direitos.

Caso algum profissional se sinta prejudicado pela 
atuação de outros conselhos profissionais ou 
instituições deliberativas podem entrar em contato com 
a Assessoria Jurídica do Crea-Minas, disponibilizada 
para auxiliar estes profissionais na defesa do legítimo 
exercício de suas atividades.

Confira a Resolução 1048/2013
www.crea-mg.org.br/paginas/resolucao1048.aspx

ASSESSORIA JURÍDICA DO CREA-MINAS
Das 8h às 12h e das 14h às 17h
juridico@crea-mg.org.br • 31.3299.8900

dos profissionais 
da área tecnológica

Crea-Minas
reafirma
atribuições

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Avançar com visão do futuro



Encontros Regionais

30
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Mais de cinco mil pessoas participa-

ram dos oito Encontros Regionais – Políti-

cas Públicas e Corresponsabilidade Social 

– realizados pelo Crea-Minas em parceria 

com a Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Ao 

todo foram realizadas nada menos que 62 

palestras e várias oficinas que discutiram 

os problemas e propostas fundamentais 

formulados pelos participantes com o 

objetivo de aproximar os profissionais do 

Crea-Minas da discussão sobre temas de 

relevância para o desenvolvimento susten-

tável das cidades e do campo além de pro-

mover um diagnóstico técnico das princi-

pais demandas de cada região do estado.

Organizados a partir de discussões em 

reuniões preparatórias efetivadas nas 43 

cidades sedes de inspetorias do Conselho, 

os Encontros Regionais iniciaram-se em 

agosto de 2012, com o 1º Encontro Regio-

nal Vale do Aço, em Ipatinga, e prossegui-

rão com o 9º Encontro Regional Noroeste 

em agosto, o 10º Encontro Regional Rio 

Grande, a ser realizado em setembro, e 

serão finalizados, em novembro de 2013, 

na capital mineira, juntando as regionais 

Metropolitana e de Belo Horizonte.

Divididos em cinco eixos temáticos – 

meio ambiente, rodovias, urbanicidade, 

impacto das chuvas e alimentação – os 

eventos têm mostrado que a contribuição 

de instâncias da sociedade civil, e nesse 

caso, dos profissionais que detêm conhe-

cimento técnico relativo aos temas aborda-

dos, têm sido fundamental ao processo de 

desenvolvimento sustentável, que deman-

da ações integradas e regionalizadas dos 

três níveis de governo e da sociedade civil.

Um balanço parcial feito pelo Crea-

-Minas ressaltou as conexões existentes 

entre os diversos eixos abordados, às 

vezes até com as mesmas proposições, 

o que demonstra a importância de arti-

culação das políticas públicas. Segundo 

a avaliação feita pelo Conselho, consta-

ta-se, em linhas gerais e para todos os 

eixos, uma carência generalizada de pla-

nejamento e de sua implementação nos 

três níveis de governo, denotando uma 

incapacidade geral e, em particular dos 

gestores públicos, de formular planos, 

programas e projetos de médio e longo 

prazo que incorporem definitivamente a 

participação da sociedade civil na sua 

concepção, como partícipe fundamental 

do processo de desenvolvimento.

O balanço mostra que é perceptí-

vel, também nos três níveis de governo, 

a falta de uma visão supra municipal de 

desenvolvimento regional, e uma incapa-

cidade generalizada de articulação dos 

entes governamentais na implementação 

das políticas públicas, principalmente da-

quelas em que a atribuição municipal é 

fundamental. Assinala que os municípios, 

bastante carentes de estrutura adminis-

trativa adequada e de quadros técnicos, 

ficam ainda com o ônus de ser o poder 

articulador das políticas públicas, definidas 

pelo Estado e União, mas sem condições 

de implementá-lo com eficácia. Ressalta 

ainda a descontinuidade administrativa de 

planos, programas e projetos nas suces-

sivas administrações municipais. “Pare-

ce que está em cheque a administração 

pública tradicional, demonstrando que há 

uma demanda clara por novas formas de 

gestão. Nesse sentido, é bom lembrar de 

práticas recentes de troca de informações 

e de muitas ações que estão sendo feitas 

em conjunto, nas associações e consór-

cios municipais”, aponta o balanço. Isso 

fica claro nas abordagens feitas para os 

Abertura dos Encontros Regionais em agosto de 2012 reuniu autoridades e profissionais em Belo Horizonte

Encontros Regionais
Crea-Minas faz balanço dos oito encontros realizados, em um ano nas regionais 
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cinco eixos propostos.

Rodovias
Além das propostas de construção 

de novas vias para complementar a rede 

regional, durante os oito encontros foram 

apontados problemas em diversas estra-

das federais e estaduais, muitos deles com 

origem em projetos inadequados, proble-

mas nas concessões, falta de manuten-

ção, necessidade de pavimentação, atraso 

ou demora nas obras que ultrapassam em 

muito o tempo previsto inicialmente. Foi 

muito enfatizada, nas diversas regiões, a 

importância de reestruturação da infraes-

trutura rodoviária e ferroviária com integra-

ção entre os diversos modais.

As críticas mais comuns foram em 

relação ao traçado inadequado em muitos 

locais, articulação deficiente com os aglo-

merados urbanos, falta de canteiro central, 

de acostamento e de sinalização horizontal 

e vertical, superelevação deficiente, raios 

de curva acentuados e sem pontos de 

ultrapassagens, traçados muito sinuosos, 

curvas perigosas, distâncias de visibilidade 

inadequadas, sistemas de drenagem inefi-

cientes e pavimento irregular.

Chegou-se a conclusão que é preciso 

encontrar formas de diálogo e de gestão 

que incorporem, permanentemente, os 

três níveis de governo, a escala regional, 

a sociedade civil e todos os modos de 

transporte, no planejamento, na elabo-

ração de projetos e na utilização e ma-

nutenção das estradas. O diálogo precisa 

ser implementado contemplando uma vi-

são da logística dos transportes também 

como fator de desenvolvimento regional, 

com apresentação dos projetos para dis-

cussão. A partir dessa discussão é neces-

sário evoluir nos projetos executivos para 

instruir os processos de licitação.

Alimentos
Dentre os problemas e as propostas 

apresentadas para o eixo alimentos, a falta 

de assistência técnica aos produtores mos-

trou-se como uma grande preocupação 

nas diversas regiões. No que diz respeito 

à agricultura orgânica familiar foi proposto 

a ampliação das políticas públicas destina-

das à fixação do homem no campo, além 

do fortalecimento, capacitação e incentivo 

à produção de alimentos orgânicos. As es-

tradas rurais foram consideradas em todas 

as regionais um dos principais problemas 

para escoamento da produção.

Em relação à produção de leite foi 

constatado que há uma expressiva de-

manda de maior atenção dos governos 

federal, estadual e municipais para o for-

talecimento dessa atividade econômica. A 

falta de investimento na área de tecnologia 

e mão de obra qualificada são os principais 

gargalos do setor.

Todas as regiões demandam novas 

alternativas para o comércio formal da 

produção rural como caminho para valori-

zação da agricultura familiar e opção para 

venda de seus produtos por menor preço, 

permitindo à população acesso a alimen-

tos produzidos no município com preço 

mais baixo, valorizando a agricultura local. 

As propostas visam aprofundar os debates 

sobre o tema procurando identificar qual 

modelo se adequa melhor a cada local. 

Destacou-se a proposta de implantação 

de galpões padrão tipo Ceasa nas cidades 

polo e implantação de feiras livres e gal-

pões dos produtores nas cidades menores.

Meio Ambiente
Nas discussões das oficinas consta-

tou-se que, em nível municipal, a gestão 

e o planejamento do meio ambiente são 

muito precários, e em diversos muni-

cípios não há corpo técnico qualificado 

para gerenciar as questões ambientais. 

Assim, surgiram diversas propostas de 

estruturação de órgãos municipais com 

corpo técnico qualificado. Foi consensual 

a necessidade de atualização e aplicação 

da legislação ambiental, especialmente no 

nível municipal.

Também foi bastante criticada a des-

consideração do parecer técnico nos 

processos de licenciamento e outorga 

em detrimento do parecer jurídico. Foram 

constatadas ainda a falta de divulgação 

das questões ambientais e a ocupação de-

sordenada do espaço urbano que impacta 

o meio ambiente. Como sugestão para 

enfrentar esses problemas foi proposta a 

celebração de consórcios municipais para 

que os municípios possam trocar informa-

ções e melhorar os serviços apoiando-se 

mutuamente. Foi proposto ainda que o 

Crea-Minas faça uma campanha de cons-

cientização dos profissionais e promova a 

intensificação da fiscalização.

Sobre o tema resíduos sólidos foi 

sugerida a ampliação das ações para 

destinação final de resíduos domiciliares 

e industriais; implantar ou implementar 

com mais agilidade os aterros sanitários; 

implantar ou implementar com mais agili-

dade a coleta seletiva; reutilizar material de 

demolição; implantar a coleta de lixo rural 

e criar usinas para reciclagem de resíduos 

da construção civil.

 Impacto das chuvas
Dentre os impactos negativos das 

chuvas foram citados inundações, desli-

zamentos de encostas, perdas de vidas, 

feridos, aumento na incidência de doen-

ças típicas do período chuvoso, desaba-

mentos de casas construídas em áreas 

de risco, famílias desabrigadas, desaloja-

das e deslocadas, impactos no comércio 

e na mobilidade urbana com muitos pre-

juízos econômicos. A capacidade de reso-

lução dos municípios está muito aquém 

da demanda. Praticamente não existem 

planejamento e gestão do setor. Alguns 
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municípios não possuem sequer corpo 

técnico. A insuficiência de recursos fi-

nanceiros é outro obstáculo, uma vez que 

as intervenções são, em geral, onerosas. 

Esse quadro é agravado pela inexistência, 

falta de apoio e despreparo da proteção e 

defesa civil nos municípios.

Dentre as ações propostas para con-

ter as inundações destacaram-se ações 

como a implantação da proteção e de-

fesa civil em cumprimento à Lei Federal 

12.608/2012, apoiar efetivamente o Con-

selho Municipal de Defesa Civil (Comdec), 

treinar os recursos humanos especial-

mente nos trabalhos de resgates e esta-

belecer parceria com o Corpo de Bom-

beiros de outros municípios, quando for o 

caso, e melhorar a coleta e tratamento dos 

resíduos sólidos e a limpeza urbana.

Foram apresentadas também propos-

tas como a de criar e manter um sistema 

de coleta de dados e produção de informa-

ções hidrometeorológicas para subsidiar e 

monitorar planos, programas e projetos de 

combate aos impactos das chuvas; elabo-

rar Carta Geotécnica (com prioridade para 

as áreas sujeitas a escorregamentos e 

manchas de inundação com mapeamento 

de bacias que provocam inundações devi-

do ao uso inadequado dos recursos natu-

rais); realocar a população assentada em 

áreas de risco e elaborar e implementar 

um plano de drenagem, preferencialmente 

como tema do Plano de Saneamento e de 

Resíduos Sólidos; dentre outras.

Urbanicidade
Os problemas e as propostas neste 

eixo foram organizados em temas, sendo 

que o primeiro deles foi a implementação 

do planejamento urbano. Constatou-se 

que em todas as regiões e cidades exis-

tem enormes dificuldades em implementar 

o desenvolvimento urbano, por razões di-

versas como carência absoluta de plane-

jamento, inadequação do Plano Diretor e 

da legislação urbana. Concluiu-se também 

que os requisitos para o desenvolvimento 

urbano e os profissionais dedicados a esse 

trabalho continuam secundários na per-

cepção dos gestores públicos.

O balanço ressalta, no entanto, que 

já há um conjunto de boas práticas ur-

banas no estado, como em Alfenas, em 

São Sebastião do Paraíso, e nas cidades 

que compõem a Associação dos Muni-

cípios do Lago de Furnas (Alago). Além 

disso, aponta a existência de consórcios 

municipais e a elaboração de planos de 

desenvolvimento regionais, em especial 

nas Regiões Metropolitanas de Belo Ho-

rizonte e do Vale do Aço e na região do 

Consórcio Público para Desenvolvimento 

do Alto Paraopeba (Codap).

Em relação ao saneamento foi apon-

tada a necessidade urgente de planejar e 

melhorar a prestação dos serviços neste 

setor, ressaltando problemas como abas-

tecimento de água, drenagem, esgotos e 

resíduos sólidos. Quanto à mobilidade ur-

bana, foi constatado que há em todas as 

cidades uma profunda crise de mobilida-

de, com prevalência do transporte indivi-

dual e inadequação do transporte público 

e dos passeios.

Para o ouvidor-geral do Estado, Fá-

bio Caldeira, o Crea-Minas, com toda sua 

capilaridade estadual, aliado ao compro-

misso público e capacidade do seu corpo 

diretivo e quadros técnicos, exerce um 

importante papel como aliado do Governo 

de Minas visando melhorar a qualidade 

de vida dos mineiros.“Comungamos do 

mesmo pensamento e, por intermédio dos 

Encontros Regionais, criamos condições 

de posicionar o cidadão de todo o estado 

não apenas como destinatário das políticas 

públicas, mas como sujeito ativo, detentor 

de direitos, deveres e obrigações quando 

na criação e aperfeiçoamento das políticas 

públicas”, disse.

 Para o presidente do Crea-Minas, 

Jobson Andrade, os Encontros Regionais 

são uma oportunidade para enriquecer 

a participação social, integrar os 

profissionais que detêm o conhecimento 

técnico e as representatividades sociais 

para debater questões de relevância. “O 

projeto Encontros Regionais é uma forma 

de retomar a autoridade técnica dos 

profissionais da área tecnológica, mas em 

um formato no qual a busca pela cidadania 

é, de fato, a questão principal”, frisou.O ouvidor-geral Fábio Caldeira, o presidente do Crea-Minas Jobson Andrade e a ex-ouvidora Célia Barroso
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Ele saiu do interior em busca de profissão e estudo e retornou 

para ser empresário e o maior empregador do setor privado do Vale 

do Jequitinhonha e região. Segundo de 13 irmãos, Iomar Soares 

nasceu na zona rural do município de Palmópolis, no Vale do Jequi-

tinhonha. Para cursar o antigo primário, andava quatro quilômetros 

até o distrito de Dois de Abril, onde ficava a escola e para onde, 

mais tarde, os pais acabariam se mudando para que todos os filhos 

pudessem estudar. Filho de produtor rural, Iomar via o mundo além 

das cercas que dividiam as terras da família. Aos 14 anos, para 

frequentar o ginásio, foi morar na casa de um tio na cidade de Car-

los Chagas, no Vale do Mucuri, onde além de estudar, trabalhava 

em uma pequena mercearia. Aos 16 anos seguiu para Almenara,  

onde concluiu o antigo 1º grau e, ao completar 18 anos, mudou-se 

para Belo Horizonte, onde ingressou no curso técnico em estradas 

passando a trabalhar como auxiliar de topografia. “Sair de casa foi 

um desafio, mas eu precisava buscar melhores condições. Lugar 

pequeno não tem recurso e para conseguir mudar de vida foi pre-

ciso sair”, justifica.

Iomar lembra que os pais resistiram muito a sua saída, mas 

reconheceram que era necessário e o apoiaram. “Numa casa de fa-

mília humilde e com muitos filhos é difícil dar conforto para todos”, 

avalia. Ele lembra que o pai se orgulhava quando ele chegava para 

passar as férias. Já da mãe, guarda a lembrança dos cuidados e 

da mala cheia guloseimas. “Minha mãe era muito bondosa. Quando 

eu voltava das férias e chegava à república onde morava em BH, 

abria a mala sempre recheada de doces e biscoitos caseiros feitos 

cuidadosamente por ela, aí eu não resistia e chorava muito, ao lem-

brar daquele gesto de carinho e amor que só uma mãe tem por um 

filho”. Para Iomar, todo cuidado e apoio dos pais foram fundamen-

tais para que ele vencesse. “Como filho, me senti na obrigação de 

corresponder, de fazer com que eles se orgulhassem de mim, além 

de servir como exemplo aos demais irmãos”, afirma.

Após fazer um curso de topografia na área de eletrificação, 

passou a prestar serviços para várias empreiteiras de topografia 

e projetos da Cemig. Em 1994 Iomar criou a empresa Energiza e 

a cadastrou na Cemig, passando a prestar serviços para a Com-

panhia. “Eu poderia ter aberto uma empresa de estradas, mas na 

minha região faltava especialistas no ramo de eletrificação, e foi 

esse pensamento que me guiou”, conta o empresário. A ideia era 

voltar para o interior e ficar próximo à família. “Hoje, três dos meus 

irmãos trabalham comigo. Continuamos, todos, muito unidos”. Em 

2000 passou a atuar também no ramo mobiliário e criou a empresa 

Imobluz – Imobliliária e Empreendimentos Ltda, que também presta 

serviços para a Cemig, atendendo todo Vale do Jequitinhonha. 

Atualmente, a empresa, que implantou 90% da rede elétrica 

do município de Almenara e 60% de todo o Baixo Jequitinhonha, 

tem uma participação efetiva em projetos sociais e culturais da 

cidade. Com credenciais para atuar em todo estado, a Imobluz op-

tou por concentrar suas atividades nos vales do Rio Doce, Mucuri 

e Jequitinhonha. Numa busca constante pelo aperfeiçoamento de 

sua mão de obra e pela segurança, a Imobluz foi, no ano de 2012, 

a empresa melhor avaliada pela Cemig em vários quesitos, prin-

cipalmente segurança do trabalho, qualidade nos serviços e meio 

ambiente, conquistando assim o primeiro lugar no estado de Minas 

Gerais. Em 2013, a Imobluz conquistou mais dois outros prêmios: 

o de melhor fornecedor de serviço ao estado e o destaque especial 

pelas boas práticas em segurança do trabalho. Empresário conhe-

cido, Iomar participa da vida social, cultural e econômica da cidade 

de Almenara e região, o que também lhe rendeu vários títulos e 

premiações.

A escolha de Iomar pela área tecnológica veio da admiração 

que, ainda criança, tinha pelos agrimensores e topógrafos traba-

lhando com seus teodolitos. “No interior, eles eram tão respeita-

dos quanto um médico”, lembra. Motivado pelos pais, o menino 

foi buscar oportunidades e não parou. Do seu primeiro emprego 

como auxiliar de topografia, foram anos de labuta e conquistas. 

Hoje, vivendo em Almenara, casado e pai de dois filhos, Iomar 

alimenta o sonho cursar engenharia elétrica tão logo o curso seja 

oferecido na cidade que o adotou ao conceder-lhe o título de cida-

dão honorário em 1998.

Iomar é o maior empregador do setor privado do Vale do Jequitinhonha

O retorno de um vencedor
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Vitamina A, potássio, beta caroteno. 

Para os moradores da pequena São Go-

tardo, fincada na região do Alto Paranaíba, 

a importância da cenoura vai além de seu 

valor nutricional, reconhecido como es-

sencial para uma boa saúde. A cidade tem 

no cultivo da raiz sua principal atividade 

econômica, o que a fez merecedora do tí-

tulo de capital nacional da cenoura.

Localizada a 300 quilômetros de Belo 

Horizonte e com pouco mais de 30 mil ha-

bitantes, segundo o Censo 2010 do IBGE, 

São Gotardo é uma das principais pro-

dutoras do Brasil. Das 415 mil toneladas 

produzidas em Minas Gerais em 2012, 

57,6 mil saíram do município. A área de 

plantio alcança 1.440 hectares, de acordo 

com dados da Emater-MG e da Secretaria 

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Seapa).

No acumulado até julho de 2013, a 

produção chegou a 33,6 mil toneladas em 

uma área de 840 hectares. “O cultivo é 

feito o ano todo e a produção é comer-

cializada, principalmente, nas redes do 

Ceasa, com destaque para Belo Horizon-

te, São Paulo e Rio de Janeiro, além de 

algumas regiões do nordeste”, explica o 

extensionista agropecuário Dener Henri-

que de Castro.

As lavouras de cenoura chegaram a 

São Gotardo com a implantação do Pro-

grama de Assentamento Dirigido do Alto 

Paranaíba (Padap), na década de 1970. Já 

naquela época, o cultivo da terra e as con-

dições climáticas favoreceram a produção 

da raiz, que se tornou o carro chefe entre 

as demais culturas.

“Com o tempo, a diversificação da 

produção agrícola foi aumentando. Hoje, 

São Gotardo é um dos grandes celeiros 

produtivos do país”, afirma o prefeito da 

cidade, Seiji Sekita. A atividade movimenta 

a economia da microrregião do município 

e os reflexos positivos ultrapassam os li-

mites das lavouras para chegarem à cida-

de, isso em função da geração de mais de 

20 mil empregos diretos e indiretos.

A explicação para os resultados ex-

pressivos no cultivo de um vegetal que, 

para alguns pesquisadores, é nativo do 

Mediterrâneo, está nas particularidades do 

Alto Paranaíba, como altitude entre 950 e 

1.150 metros, clima ameno, topografia on-

dulada a plana e índices pluviométricos en-

tre 1.200 a 1.600 milímetros anuais. “São 

condições que facilitam o plantio e a me-

canização das culturas”, observa o técnico 

em agropecuária Agnaldo Quintino, futuro 

inspetor-adjunto do Crea-Minas na região.

Graduado também em Gestão Am-

biental, Quintino ressalta o alto padrão 

das tecnologias utilizadas pelos produto-

res locais, criteriosos na escolha da área a 

ser cultivada, no preparo do solo e plantio 

e nos tratos culturais, colheita e benefi-

ciamento. “Eles possuem boas estruturas 

de produção, como máquinas e equipa-

mentos necessários para a condução das 

lavouras, estruturas para beneficiamento 

e comercialização e bons conhecimentos 

técnicos. Com todo esse aparato eles con-

seguem produtividade e qualidade acima 

da média nacional”, explica.

Desde 1997 é realizada em São Go-

tardo a Festa Nacional da Cenoura (Fe-

nacen), que já faz parte do calendário de 

eventos da região do Alto Paranaíba.  A 

festa é promovida pela diretoria do Sindi-

cato Rural de São Gotardo e tem entre os 

objetivos divulgar para o mercado consu-

midor o trabalho desenvolvido pelos agri-

cultores da região, ampliando a sustenta-

bilidade econômica. Feira gastronômica, 

shows, rodeio, eleição da Rainha Nacional 
da Cenoura e até uma feira de negócios, 

a Feira de Agronegócios do Alto Paranaíba 

(Fenacampo), fazem parte da programa-

ção do evento, que em 2013 chegou a 16ª 

edição.

A capital da cenoura

Em São Gotardo, a cenoura é cultivada o ano todo 
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Valores de Anuidade de Profissionais

Graduação  até 31/01 até 28/02  até 31/03 pagamento parcelado 
(5x)

Superior 350,00 370,00 390,00 78,00
Médio 175,00 185,00 195,00 39,00

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa Classes de Capital Social Anuidade 

única
Pagamento Parcelado* 

(5 x)
1ª Até 50.000,00 R$ 368 ,87  73,77
2ª de 50.000,01 até 200.000,00 R$ 737,73 R$ 147,55
3ª de 200,000,01 até 500.000,00 R$ 1.106,60 R$ 221,32
4ª de 500.000,01 até 1.000.000,00 R$1.475,46 R$ 295,09
5ª de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 R$ 1.844,33 R$ 368,87
6ª de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 R$ 2.213,19 R$ 442,64
7ª acima de 10.000.000,00 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 Tabela A / Valor do Contrato / Obra ou Serviço TAXA DE A.R.T. 

1 até 8.000,00 45,00
2 de 8.000,01 até 15.000,00 105,00
3 acima de 15.000,01 158,08

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

1 até 200,00  1,16
2 de 200,01 até 300,00  2,37
3 de 300,01 até 500,00  3,53
4 de 500,01 até 1.000,00  5,90
5 até 1.000,01 de 2.000,00 9,49
6 até 2.000,01 de 3.000,00 14,23
7 até 3.000,01 até4.000,00 19,08
8 acima de 4.000,01 Tabela A

Taxas de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) principal (matriz) R$ 179,69
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.) R$ 179,69
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966) R$ 89,58
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro R$ 58,49
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional R$ 36,89
c) prorrogação de registro provisório ISENTO
d) recadastramento R$ 36,89
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP Isento
b) para profissional sem RNP R$ 36,89
IV – a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional R$ 36,89
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional que possua prazo de validade Isento
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídica:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica Isento
b) anotação de curso Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado isento
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 ARTs R$ 38,89
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 ARTs R$ 74,83
f) 1ª emissão de acervo técnico com registro de atestado Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado R$ 60,60
h) emissão de certidão de A.R.T.s  – até 20 A.R.T.s R$ 36,89
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s R$ 74,83
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física e jurídica R$ 224,48
k) emissão de quaisquer outros documentos e anotações R$ 36,89
l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e 
no exterior por contrato

R$ 224,48

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA Valor da Multa

A R$ 400,00
B R$ 950,00
C R$ 1.500,00
D R$ 1.585,00
E R$ 4.750,00

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

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
julho/13 1.197,20 1.300,62 1.027,80 1.133,04 1.368,68 1.507,66
junho/13 1.194,47 1.298,37 1.025,46 1.131,36 1.365,82 1.505,70
maio/13 1.195,41 1.299,53 1.024,89 1.131,33 1.365,15 1.505,72
abril/13 1.192,68 1.296,95 1.022,45 1.128,96 1.361,82 1.502,51

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

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

julho/13 1.092,81 568,25

 junho/13 1.089,33 566,54

maio/13 1.087,06 565,94

abril/13 1.082,71 564,60

março/13 1.078,36 562,14

fevereiro/13 1.073,98 560,73

janeiro/13 1.065,21 558,45
dezembro/12 1.043,94 548,73

novembro/12 1.042,50 547,93
 outubro/12 1.011,59 534,59
setembro/12 1.004,81 531,91
agosto/12 1.005,77 530,40

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

Projetos-Padrão Residenciais

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

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

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

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

março/13 1.068,56 1.293,48 1.581,47 984,13 1.209,34 933,72 1.045,61 1.269,27 702,70 1.013,79 1.310,40
fevereiro/13 1.063,92 1.290,26 1.578,93 978,49 1.206,61 928,54 1.042,77 1.267,24 700,36 1.011,24 1.308,01
janeiro/13 1.057,85 1.286,00 1.577,83 973,60 1.204,00 923,66 1.040,09 1.266,45 696,69 1.008,67 1.306,35

dezembro/12 1.041,93 1.266,20 1.557,95 957.61 1.186,09 908.56 1.024.10 1.249.12 683,98 993,46 1.287,41

novembro/12 1.038,61 1.264,72 1,555,08 954,16 1.184,32 905,24 1.022,89 1.246,63 681,22 992,05 1.286,10

outubro/12 1.017,13 1.237,74 1.528,49 934’99 1.159,46 886,74 1.000,24 1224,64 664,17 970,32 1.258,46
setembro/12 1.010,89 1.231,50 1.522.09 930,48 1.154,44 882,58 995,91 1.220,30 660,70 965,98 1.252.30

agosto/12 1.007,26 1.227,69 1.513,93 925,90 1.150,75 878,16 992,78 1.214,70 660,17 962,88 1,249,41
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Ave, Roma!

Via Ápia 
A primeira importante via publica ou 
estrada foi a Via Ápia. Conhecida como 
rainha das estradas, ela ligava Roma a 
Brundisium (hoje Brindisi), a cidade portu-
ária que era a passagem para o Leste.

Pesos e medidas
No centro de todas as cidades do Império Romano, 
funcionava uma espécie de escritório onde havia 
uma bancada com os principais padrões, tanto de 
comprimento quanto de volume. O sistema métrico 
era composto de unidades como polegada, pé, 
onça e libra. Os nomes serviram de inspiração 
para as medidas usadas ainda hoje no sistema 
britânico. Os valores, no entanto, não são os 
mesmos. (ver p. 54)

Sólidas, úteis e bonitas
As estradas romanas eram cuidadosamente projetadas. 
Primeiro se definia o trajeto, tarefa confiada aos agri-
mensores e niveladores. Depois, vinha o trabalho pesado. 
As estradas pavimentadas chamavam a atenção e seu 
revestimento  com grandes placas lisas de pedra, abaula-
das ou convexas, um pouco mais altas no centro, facilitava 
o escoamento das águas das chuvas da parte central para 
as sarjetas. A técnica contribuiu para a durabilidade das 
estradas. 

Todos os caminhos levam a Roma
Roma construiu uma eficiente rede de estradas que 
se estendia por mais de 80 mil quilômetros numa 
área hoje ocupada por mais de 30 países. Parte 
delas conserva-se ainda hoje e são protegidas como 
Patrimônio da Humanidade.

Miliarium aureum 
Augusto (em latim Gaius Iulius Caesar Octavianus 
Augustus; 23 de setembro de 63 a.C. — 19 de agosto 
de 14 d.C.) iniciou um programa de manutenção de 
estradas e mandou construir, no Fórum Romano, o que 
ficou conhecido como miliarium aureum, o marco miliá-
rio de ouro. Essa coluna com letras de bronze revestidas 
de ouro era o ponto final ideal de todas as estradas 
romanas da Itália. Isso deu origem ao provérbio “Todos 
os caminhos levam a Roma”.

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

- Would you tell me, please, which way I ought to go from here?
That depends a good deal on where you want to get to, said the Cat.
I don’t much care where – said Alice.
Then it doesn’t matter which way you go, said the Cat.

Lewis Carroll in: Alice`s Adventures in Wonderland

 Minerva
Sabedoria, arte, estratégia e excelência são ca-
racterísticas de Minerva, filha de Júpiter. Também 
considerada deusa da misericórdia e da pátria, ela é o 
símbolo da Engenharia.
Senhora das técnicas e da racionalidade instrumental, 
sintetiza duas dimensões do trabalho do engenheiro: 
criação e execução.

 Cursus publicus
O correio romano — cursus publicus 
— era uma organização que funcionava 
com o máximo de regularidade e pre-
cisão, só retomada pelos europeus dos 
séculos XVII e XVIII. O adjetivo publicus, 
de denominação latina, não significava 
que esta instituição estava a serviço de 
todos; ela era statale, a serviço unica-
mente dos organismos do Estado.

Eixo fixo 
Os romanos inventaram muitos carros, mas não 
conceberam o eixo dianteiro móvel e direcional. 
Eixos, rodas e plataformas se movimentavam jun-
tos e fixados. Em contrapartida, utilizavam grossas 
correias de couro para evitar os solavancos. Essas 
correias prendiam e sustentavam em suspensão as 
caixas dos carros, funcionando como amortecedo-
res e proporcionando mais conforto aos viajantes 
de antanho.

Ê, boi!
O plastorum é o avô do sonoro 
carro-de-boi. Sua aparição no Brasil 
deve-se à colonização da Ibéria 
pelos Romanos.
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Manual de Ciência 
dos Minerais  
23ª Edição / Impresso ou eBook 
Cornelis Klein/Barbara Dutrow
Bookman

Reconhecido pela cobertura 
completa e integrada de concei-
tos e princípios com o tratamento 
descritivo e sistemático de mine-
ralogia, este manual oferece aos 
leitores uma cobertura sem igual 
da mineralogia e cristalografia, 
trazendo mais de 40 mil dados 
sobre minerais referentes a cerca 
de mil espécies descritas, além 
de um encarte colorido com 113 
espécies minerais.

Toda Poesia
Paulo Leminski
Companhia das Letras

Entre haikais e canções, 
poemas concretos e líricos, o 
livro percorre, pela primeira vez, 
a trajetória poética completa 
do curitibano Paulo Leminki. 
Clássicos como Distraídos 
Venceremos e La Vie en Close, 
além de raridades como Quarenta 
Clics em Curitiba e versos já fora 
de catálogo estão novamente à 
disposição dos leitores. Entre sua 
estreia na poesia, em 1976, e sua 
morte, em 1989, Leminski ocupa 
uma zona fronteiriça única na 
poesia contemporânea brasileira. 
Transitam, de forma legítima ou 
como contrabando, o erudito e 
o pop, o ultraconcentrado e a 
matéria mais prosaica.

Edificação:
3000 anos de
Projeto, Engenharia
e Arquitetura
Bill Addis
Bookman

Único livro em português so-
bre a história da construção sob o 
ponto de vista da Engenharia. Or-
ganizado cronologicamente, cada 
capítulo começa com uma es-
clarecedora linha de tempo, que 
traz os materiais, a tecnologia, o 
conhecimento, os métodos e as 
ferramentas de projeto disponí-
veis em cada período. Contém 
mais de 750 ilustrações a cores 
e em preto-e-branco, que incluem 
fotografias, plantas de arquivos, 
desenhos e diagramas técnicos 
originais.

Continente
Yamandu Costa
Biscoito Fino

O CD traz a tradição do trio 
de violões, que existe no Sul do 
Brasil e em alguns países latino-
-americanos, pouco comum no 
sudeste do Brasil. Com um reper-
tório inédito e exclusivo para essa 
formação, Continente faz uma ho-
menagem ao primeiro capítulo da 
saga O tempo e o vento, de Érico 
Veríssimo, com uma pequena su-
íte de dois movimentos chamada 
Namoro de Guitarras, composta 
por Yamandu e Guto Wirtty. O tra-
balho pretende mostrar um pouco 
daquela atmosfera de fronteira: 
um Brasil pouco conhecido. 

O Grande Gatsby
Fitzgerald, Frances Scott
Companhia das Letras

Nos tempos de Jay Gatsby, o 
jazz é a música do momento, a ri-
queza parece estar em toda parte, 
o gim é a bebida nacional (apesar 
da lei seca) e o sexo se torna uma 
obsessão americana. Na raiz do 
drama, como nos outros livros de 
Fitzgerald, está o dinheiro. Mas o 
romantismo obsessivo de Gatsby 
com relação a Daisy se contrapõe 
ao materialismo do sonho ame-
ricano, traduzido exclusivamente 
em riqueza.

Um menino e um urso 
em um barco
Dave Shelton
Bertand Brasil Editora

Arrebatador e envolvente, o 
título da obra de estreia de Dave 
Shelton diz exatamente o que 
é o livro: Um menino e um urso 
em um barco, mas ele é mui-
to mais do que isso. É a história 
de uma amizade que nasce nas 
piores condições, e uma lição 
sobre como aproveitar as ótimas 
surpresas da vida quando tudo 
parece estar perdido. Com ilus-
trações belíssimas, Dave Shelton 
mostra-se um contador de histó-
rias único. Os traços feitos com 
muito cuidado e as cores fortes 
elucidam perfeitamente as emo-
ções dos personagens em im-
portantes situações. Uma trama 
encantadora.

O Grande Gatsby
Direção: Baz Luhrmann
Distribuição Warner Bros, 2013

Filme baseado no romance 
de Scott Fitzgerald. Nick Carra-
way (Tobey Maguire) tinha um 
grande fascínio por seu vizinho, 
o misterioso Jay Gatsby (Leonar-
do DiCaprio). Após ser convidado 
pelo milionário para uma festa in-
crível, o relacionamento de ambos 
transforma-se uma forte amizade. 
Quando Nick descobre que seu 
amigo tem uma antiga paixão por 
sua prima Daisy Buchanan (Carey 
Mulligan), resolve reaproximar os 
dois, esquecendo o fato dela ser 
casada com seu velho amigo dos 
tempos de faculdade, o também 
endinheirado Tom Buchanan (Joel 
Edgerton). 

Edu Lobo & Metropole  
Orkest
Edu Lobo
Biscoito Fino

O Cd é o registro do encon-
tro de Edu Lobo com a Metropole 
Orkest no Teatro Beurs Van Ber-
lage, em Amsterdã. Com regência 
do maestro Jules Buckley, o con-
certo realizado em maio de 2011 
reuniu músicas do repertório de 
Edu Lobo, como Casa Forte, Can-
to Triste, Vento Bravo, Dança do 
Corrupião e No Cordão da Saidei-
ra. Arranjador e orquestrador de 
vários registros de suas composi-
ções, Edu Lobo surge como intér-
prete à frente da Metropole Orkest 
juntamente com outros dois músi-
cos brasileiros: Gilson Peranzzetta 
(piano) e Mauro Senise (sopros).
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Faça parte 
deste

soluções

encontro!

R E A L I Z A Ç Ã O

para sua região

Venha propor


