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Desenvolvimento
sustentável do país

O ano de 2013 foi emblemático para a economia brasileira com impactos sentidos 

diretamente pelas profissões da área tecnológica. Na esteira de uma economia trôpega, 

as cobranças respingaram nos nossos profissionais, que foram questionados em relação 

a sua capacidade e qualidade, sendo aventada, inclusive, a possibilidade de importar 

engenheiros estrangeiros para realizar obras no nosso país. 

Contudo, é preciso rediscutir como esse cenário está sendo regido. Reconhecemos 

o importante papel do Estado brasileiro nesse cenário, mas também estamos em um 

mundo que passa por uma crise econômica, e a desconfiança em relação ao Brasil vem 

aumentando.

É sabido o quanto a engenharia é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Criar um ambiente de 

crescimento é função e responsabilidade das instituições da administração pública do Estado e da sociedade. Isso só 

é possível através da combinação de fatores como o conhecimento técnico, visão de planejamento e execução com-

petente. Como desenvolver uma economia moderna sem se preocupar com a inovação, o desenvolvimento científico 

e tecnológico, o incentivo às invenções e ao registro de patentes? O governo tem avançado no campo social e tem 

demonstrado sensibilidade para manter as taxas de desemprego baixas, mas precisa avançar muito mais na formação 

de mão de obra especializada e na capacitação e auxílio aos micro e pequenos empresários. Os investimentos em 

infraestrutura continuam em ritmo lento e aquém das necessidades. Isso prejudica nossa competitividade. 

O modelo que baseia o crescimento em consumo está esgotado. As famílias estão endividadas e as vendas no 

varejo mostram tendência à desaceleração. O novo modelo a ser implantado deve ser baseado no investimento, redu-

zindo a dependência externa. Temos uma excelente base agroindustrial e importamos fertilizantes. Será que eles não 

poderiam ser produzidos no Brasil?

No mesmo compasso, o governo arrecada muito e precisa rever a forma como gasta. Precisa dar ao mercado 

confiança de que pagará seus compromissos e que vai reduzir o endividamento bruto em relação ao PIB, hoje próxi-

mo de 60%. O mercado precisa de segurança para investir no longo prazo. Onde está a sinalização de regras claras 

e estáveis para toda a economia? A reforma tributária é urgente. Só com uma reforma fiscal, melhor distribuição 

da arrecadação entre União, Estados e Municípios e redução real de impostos indiretos é que vamos contornar as 

condições gerais do país. 

Preocupados em promover o desenvolvimento sustentável, as ações do Crea-Minas estão centradas em três pila-

res: a retomada da autoridade técnica da engenharia, a reconquista do espaço político pela categoria e a promoção do 

desenvolvimento econômico e social. Realizamos diversas atividades de apoio como a promoção de cursos, seminários, 

palestras. Inauguramos obras por todo o Estado. A nossa intenção é proporcionar condições para que os nossos pro-

fissionais exerçam plenamente as suas funções e, dessa forma, contribuam para o crescimento do Brasil por inteiro.

Que 2014 seja um ano de novas conquistas!
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Jobson Andrade 
Presidente do Crea-Minas
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Prezado Sr. Editor,

Lendo a matéria “Georreferenciamento” da 
Revista Vértice nº 18, notei que a palavra 
“agrimensura” é citada algumas vezes, não 
no sentido de exclusividade à engenharia 
de agrimensura (Significado: engenharia de 
medição de terras!), mas num sentido amplo 
que engloba a agrimensura como uma cátedra 
comum ao interesse das diversas áreas, 
enfatizando serviços de técnicos agrícolas e 
em agropecuária, assim como de engenheiros 
agrônomos(...) Peço-lhe, Sr. Editor, caso seja 
possível, que todas estas questões sejam leva-
das ao presidente do Conselho de Engenharia 
de Minas Gerais, ao presidente do Conselho 
Federal e ao presidente do Incra (...)

Chaves Ganem - Engenheiro Agrimensor
CREA-MG: 78.236/D

Nota da Redação:
Como os questionamentos feitos foram além 
dos temas abordados na matéria, encami-
nhamos sua carta à Câmara Especializada de 

Engenharia de Agrimensura do Crea-Minas 
para que os conselheiros possam tomar as 
providências e, se possível, fazer os encami-
nhamentos solicitados. 

Prezados editores,

É com satisfação e orgulho que parabenizo 
toda a equipe da Revista Vértice pela brilhante 
apresentação e conteúdo envolvente. Foi emo-
cionante ler a entrevista com a professora Be-
atriz Alvarenga. Pensar que eu, entre milhares 
de colegas, tive o privilégio de estudar física 
em seus livros nos idos tempos de “científico” 
no interior, é sensacional.Continuem com essa 
inspiração e compreensão da engenharia 
nesse mundo globalizado e a sua enorme 
importância para a qualidade de vida de nossa 
sociedade. Dessa forma é que se valoriza a 
profissão de engenheiro e torna nossa missão 
mais desafiadora e empolgante.

Um abraço a todos,
Atenciosamente;
Délio Soares Morais 

Prezados,

Na Revista Vértice Nº 18 Nov/Dez 2013, li o 
artigo Tecnologias para sustentabilidade na 
indústria automobilística, do professor Marlon 
A. Pinheiro, que me interessou muito, (...). 
Gostaria do contato desse professor (...).

Paulo Edmundo R. Ricciardi
PROMINÉRIO Ltda - Belo Horizonte / MG

Nota da Redação:
E-mail: marlonpinheiro@hotmail.com
Celular (37) 8807.3201
Telefone (37) 3241.1568 

Errata

Na página 37 (Ler e Navegar da edição 18), 
a descrição do livro Territórios da Universi-
dade: Permanências e Transformações está 
equivocada.

Atenciosamente,
Bernardo Falcão - Laboratorista Técnico

Nota da Redação:
Pedimos desculpas pelo equívoco e agradece-
mos a valiosa contribuição.
A resenha correta encontra-se publicada na 
Ler e Navegar desta edição. 

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 • Diretoria 2013: Vice-
Presidente: Adriano Garcia • Diretor Administrativo e Financeiro: Antônio Lombardo • Diretor Técnico e de Fiscalização: Carlos Henrique 
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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: José Abílio Belo Pereira • Fátima Freiria • Maurício 
Fernandes • 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 • José Alexandre Piconi • Letícia Simões • Patrick Maia • Rubia Duarte • 
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Com foco na fiscalização de obras e de atividades de engenharia em cartórios, as 

Regionais Belo Horizonte e Metropolitana realizaram, durante os meses de setembro e 

outubro de 2013, blitzes nos municípios de Santa Luzia, Sete Lagoas, Mariana e Itabirito, 

totalizando 1.197 fiscalizações e 847 notificações.

A Regional BH também fiscalizou as obras de construção e encabeçamento da ponte 

sobre o Rio das Velhas, no contorno de Lagoa Santa.

Uma ação de fiscalização nas obras de reforma do Hospital São Lucas, situado na região 

Centro-Sul da capital mineira, também foi realizada pela Regional. Foram verificadas a 

regularidade dos profissionais envolvidos e a existência das Anotações de Responsabilidades 

Técnicas (A.R.T.s)

Regionais Belo Horizonte e Metropolitana

Crea-Minas contabiliza ações de 
fiscalização durante Encontros Regionais

A 61ª Exposição Agropecuária, realizada de 1º a 6 de outubro no parque de exposição 

de Juiz de Fora, foi fiscalizada pela Regional Sudeste. A ação, realizada em conjunto 

com o Corpo de Bombeiros, fiscalizou palcos para shows, boates, camarotes, parque de 

diversões e arquibancadas da feira de animais.

No dia 3 de outubro, a Regional Sudeste esteve no local onde está sendo construída 

a Ponte dos Poderes sobre o Rio Paraibuna, em trecho da avenida Brasil na região de 

Juiz de Fora. As obras visam eliminar as interferências rodoferroviárias, aumentando a 

mobilidade urbana conforme discussões realizadas durante o Encontro Regional Sudeste, 

realizado no final de 2012. Foram verificadas a existência de responsável técnico para as 

atividades em andamento, a relação de contratos e do quadro técnico das obras.

A montagem de palco, sonorização e iluminação para o show da cantora Elba Ramalho 

em Ponte Nova, realizado em comemoração aos 147 anos do município, também foram 

fiscalizadas pela Regional em 29 de outubro. 

No dia 5 de novembro, a fiscalização visitou a obra de construção do Hospital Regional 

de Urgência e Emergência, em Juiz de Fora. Foram verificadas as informações necessárias 

à fiscalização do exercício profissional, a situação da empresa executora e do seu quadro 

técnico, bem como a relação de subcontratos.

Regional Sudeste
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Durante os Encontros Regionais: Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social promovidos pelo Conselho e pela Ouvidoria-

-Geral do Estado de agosto de 2012 a novembro de 2013, o Crea-Minas intensificou as suas ações de fiscalização. O resultado, de 

acordo com a Supervisão de Fiscalização do Crea-Minas, foi um total de 2.175 ações na área de alimentos, impacto das chuvas, 

meio ambiente e urbanicidade. A fiscalização do Crea-Minas visa assegurar à sociedade a prestação de serviços por profissionais 

habilitados, tanto do nível técnico como superior.
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A Regional também fiscalizou a montagem das estruturas para o Festival de Inverno, realizado entre 

6 e 29 de setembro, em Araxá. Na oportunidade, os fiscais se certificaram da existência de profissionais 

habilitados para a montagem das estruturas.

A Regional Rio Grande esteve presente na 10ª edição do Axé Uberaba, que ocorreu nos dias 1º e 2 de 

novembro. Na ocasião, foram verificadas as responsabilidades técnicas na montagem de todo o evento, 

garantindo a presença de profissionais habilitados.

Regional Rio Grande

A Regional Centro-Oeste fiscalizou, no dia 1º de 

novembro de 2013, o local onde foi realizada uma festa 

à fantasia, em Divinópolis. Na ocasião foram verificadas 

as Anotações de Responsabilidade Técnica (A.R.T.s) 

das atividades de montagem e instalação das tendas 

e camarotes, os cuidados com a prevenção e combate 

a incêndio, a iluminação e a sonorização, bem como 

a existência de responsáveis técnicos pela execução 

da montagem da estrutura metálica e de todas as 

instalações.

Regional Centro-Oeste
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A Regional Nordeste fiscalizou, em novembro, a construção de uma unidade industrial do 

leite Ultra High Temperature (UHT), no município de Governador Valadares. Foram verificadas as 

informações necessárias ao exercício profissional.

Regional Nordeste

O conjunto habitacional Derze Jorge II, localizado em Ituiutaba, foi fiscalizado pela Regional 

Triângulo. O Conselho verificou a documentação necessária do projeto, que conta com mais de 

500 casas populares do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. O conjunto Habitacional 

Jardim Europa II, que também faz parte do programa do governo, foi fiscalizado da mesma 

maneira.

Regional Triângulo

A Regional Sul realizou, entre os dias 23 e 27 de setembro, uma 

ação concentrada de fiscalização no município de Poços de Caldas. 

Foram verificados 298 locais com obras, empreendimentos e cédulas 

pignoratícias. A Regional também realizou uma ação de fiscalização na 

primeira fábrica de eletrodomésticos da empresa Panasonic no Brasil, 

instalada no município de Extrema. Foi verificada a regularidade dos 

profissionais da área tecnológica em toda a linha de produção, bem 

como dos terceirizados que participam do processo.

Regional Sul
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O desafio de planejar
Diagnósticos técnicos realizados por profissionais durante os Encontros Regionais 
podem embasar formulação e implementação de políticas públicas

Após o período autoritário (1964-

1985) e a redemocratização do Brasil, o 

incentivo à participação das pessoas no 

processo decisório em todas as instân-

cias passou a ser cada vez mais incen-

tivado. A Constituição de 1988 instituiu a 

possibilidade de apresentação de projeto 

de lei de iniciativa popular, além de abrir 

caminho para outras medidas, como o 

Orçamento Participativo (OP), que permi-

te aos cidadãos opinar sobre os gastos 

públicos. Hoje, o OP é adotado em diver-

sas cidades brasileiras, entre elas Belo 

Horizonte.

Os Encontros Regionais: Políticas Pú-

blicas e Corresponsabilidade Social reali-

zados pelo Crea-Minas em parceira com 

a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Ge-

rais seguem essa mesma linha. Foram 12 

agendas organizados nas Regionais do 

Conselho, de agosto de 2012 a novembro 

de 2013, quando os Encontros Regionais 
Belo Horizonte e Metropolitana encerra-

ram o ciclo de eventos, na capital mineira.

Precedidos de reuniões preparatórias 

nas 60 inspetorias do Crea-Minas, os 

Encontros têm o objetivo de promover a 

discussão entre os profissionais da área 

tecnológica nas diversas regiões do es-

tado em torno de cinco eixos temáticos: 

alimentos, impacto das chuvas, meio 

ambiente, rodovias e urbanicidade. O 

presidente do Crea-Minas, engenheiro 

civil Jobson Andrade, destaca a contri-

buição fundamental dos profissionais da 

área tecnológica nesses debates. “A aná-

lise do profissional é construída a partir 

de um ponto de vista técnico. Portanto, 

o levantamento das demandas e suas 

respectivas propostas de soluções tam-

bém são técnicas. É isso que possibilita 

a elaboração de um diagnóstico de cada 

região, na medida em que são elaborados 

por pessoas qualificadas tecnicamente e 

que conhecem a realidade local”, afirma 
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o presidente. 

Ao final de cada um dos Encontros foi 

produzida uma Carta Regional contendo 

as principais demandas das diversas re-

giões do estado. Esse documento, assim 

como o Caderno de Propostas relativo a 

cada Regional, foi entregue a prefeitos e 

vereadores pelos inspetores do Conselho 

e serão encaminhados também para o 

governo federal. 

No dia 19 de dezembro de 2013, em 

sessão solene realizada no auditório do 

Conselho, o presidente do Crea-Minas, 

Jobson Andrade, fez a entrega desse 

material ao governador do Estado de 

Minas Gerais, Antonio Anastasia, que foi 

agraciado com a Comenda Engenheiro 
Lourenço Baeta Neves. Na oportunidade, 

o governador destacou a importância da 

parceria firmada entre o governo, atra-

vés de sua Ouvidoria-Geral, e o Crea-

-Minas para a realização dos Encontros 
Regionais, que, segundo ele, fomentaram 

produtivas discussões com temas volta-

dos para o desenvolvimento do estado e 

a valorização das profissões da área tec-

nológica.

Os Cadernos de Propostas trazem 

as responsabilidades de cada esfera de 

governo, das instâncias regionais e do 

próprio Conselho e serão de grande valia 

para acompanhar o encaminhamento das 

proposições, que serão monitoradas pelo 

Fórum Técnico do Crea-Minas em conjun-

to com a Ouvidoria-Geral do Estado. Esse 

monitoramento constitui a segunda etapa 

do projeto, que nos Encontros realizados 

contaram com a participação de 6.500 

pessoas, apresentaram 77 palestras e 

produziram 1.248 propostas. O cientista 

político Eduardo Moreira da Silva, do De-

partamento de Ciência Política da UFMG, 

ressalta a importância dessa fase. “O 

monitoramento é uma etapa crucial para 

o sucesso de qualquer política pública. É 

ele que torna possível avaliar se o que foi 

planejado está sendo bem executado”, 

afirmou. (leia a íntegra da entrevista na 

pág. 12).

 Para o ouvidor-geral Fábio Caldeira, 

o monitoramento das propostas é funda-

mental para o atendimento das demandas 

da sociedade, que exige políticas públicas 

condizentes com suas necessidades. “No 

caso das propostas relativas ao governo 

estadual, a Ouvidoria agirá no sentido de 

fazer o acompanhamento e cobrar provi-

dências para sua resolução. Com relação 

às propostas encaminhadas aos gover-

nos federal e municipais, a Ouvidoria e 

o Crea-Minas atuarão junto a essas ins-

tâncias para fiscalizar seu cumprimento”, 

esclarece Fábio Caldeira. 

Além das diversas esferas gover-

namentais, as propostas aprovadas nos 

Encontros Regionais estão sendo enca-

minhadas para vários agentes da socie-

dade civil como instituições profissionais, 

comitês de bacias, associações de mu-

nicípios e de regiões metropolitanas. As 

propostas, para o Crea-Minas (Sede, Re-

gionais e Inspetorias), deverão orientar as 

ações da entidade. O objetivo é ampliar 

as discussões, incentivando a participa-

ção de toda a sociedade, para que as 

políticas públicas surgidas a partir dessas 

proposições reflitam os interesses de to-

dos os segmentos.

O monitoramento estará acessível a 

qualquer cidadão através do link Encon-

tros Regionais, no Portal do Crea-Minas 

(www.crea-mg.org.br/encontrosregio-

nais), onde será possível acompanhar 

cada uma das propostas. 

A urgência do planejamento
Um dos principais problemas discu-

tidos pelos profissionais está relaciona-

do à falta de planejamento, que atinge 

todas as áreas e as diversas instâncias 

de governo. “Só podemos alcançar o de-

senvolvimento através da convergência 

de fatores fundamentais como o conhe-

cimento técnico, a participação demo-

crática, a execução competente e a visão 

de planejamento”, afirma o presidente 

do Crea-Minas, Jobson Andrade. Ele tem 

reiterado, inclusive, a importância da ar-

ticulação com os diversos setores sociais 

para a implementação efetiva das polí-

ticas públicas propostas nos Encontros 
Regionais.

A falta de uma cultura do planejamen-

to no Brasil está diretamente ligada a uma 

das práticas mais danosas da administra-

ção pública em nosso país: a descontinui-

dade administrativa. Essa tendência pode 

ser facilmente percebida num dos eixos 

de discussão que se revelou uma das 

maiores preocupações dos participantes 

dos Encontros – as rodovias. 

“Infelizmente, não há no Brasil a práti-

ca do planejamento. Não existe um plano 

de estruturação viária, incluindo uma rede 

de transporte multimodal. O que há são 

intervenções pontuais, que rapidamente 

ficam defasadas e não atendem às ver-

dadeiras necessidades do país”, afirma o 

coordenador do Núcleo de Transportes da 

Escola de Engenharia da UFMG, professor 

Marcelo Franco Porto.

O coordenador-adjunto do Fórum Téc-

nico dos Encontros Regionais, engenheiro 

civil Maurício Fernandes da Costa, tam-

bém ressalta os prejuízos da falta de pla-

nejamento por parte do poder público. “A 

pergunta a ser respondida é a seguinte: 

Qual a Minas Gerais que queremos daqui 

a 20 anos? Isso tem que ser planejado 

agora, mas, no Brasil, os governantes têm 

visão de apenas quatro anos, o que para 

a infraestrutura é muito pouco. A China 

é um exemplo nesse sentido: seus go-
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vernantes obedecem a um planejamento 

desde a década de 70, que hoje o mundo 

todo aplaude”, avalia.

A reestruturação da infraestrutura 

rodoferroviária desponta como uma das 

maiores demandas dos profissionais, 

com destaque para a duplicação das 

rodovias BRs 262, 040, 116 e especial-

mente a 381. Foi ressaltada também a 

necessidade de integração das rodovias 

com outros modais de transporte, como 

um fator de estímulo à atividade econô-

mica. No Encontro da Regional Norte, por 

exemplo, foi proposta a reativação das 

malhas ferroviária e hidroviária da região, 

como a ligação por trem entre Pirapora 

e Belo Horizonte e a implantação da hi-

drovia do rio São Francisco ligando Pira-

pora a Juazeiro (BA). Da mesma forma, 

os participantes do Encontro da Regional 
Centro-Sul propuseram a utilização do 

lago de Furnas para o transporte de pas-

sageiros e de cargas. “A integração entre 

vários modais é sempre importante. Um 

caso emblemático são as ferrovias desa-

tivadas na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, que poderiam ser reativadas, 

aliviando as rodovias. Nesse caso o Es-

tado precisa criar atrativos em Parcerias 

Público-Privadas para atrair o interesse 

da iniciativa privada”, analisa Maurício 

Fernandes.

Outra questão importante destacada 

em diversos Encontros são os conges-

tionamentos e acidentes recorrentes nas 

articulações das rodovias com as vias 

urbanas, já que as cidades se expandem 

utilizando as estradas como vias locais. 

Essa é mais uma consequência da falta 

de planejamento urbano, que deve se ba-

sear no Plano Diretor e no Plano de Mobi-

lidade a fim de se minimizar os impactos 

na rodovia e na cidade. Esse tema foi 

debatido pelos profissionais também com 

relação ao eixo urbanicidade. (veja Box).

Conexão entre eixos
Assim como os eixos rodovias e urba-

nicidade possuem pontos de interseção 

ente si, os demais eixos de discussão 

dos Encontros Regionais também pos-

suem suas interfaces. Isso é perceptível, 

por exemplo, entre os eixos urbanicidade 

e impacto das chuvas, que estão direta-

mente relacionados.

Foram identificadas como causas 

principais dos problemas provocados pe-

las chuvas, a intensa urbanização, a falta 

de planejamento, as ocupações irregula-

res em áreas de risco e a inadequação 

das redes de drenagem, que ficaram 

defasadas com o adensamento demo-

gráfico. Foi observado que, normalmen-

te, o poder público age apenas de forma 

Revelando importantes interfaces com 

as demais áreas de discussão dos Encontros 

Regionais, o eixo Urbanicidade destacou a ne-

cessidade de elaboração ou revisão dos Planos 

Diretores nos municípios, incluindo os Planos de 

Saneamento/Resíduos Sólidos e de Mobilidade/

Acessibilidade, de acordo com o marco legal es-

tabelecido pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257, 

de 10 de julho de 2001). Essa seria a forma de 

se reverter a ausência de planejamento urbano, 

que é flagrante não só em Minas, mas em todo 

o Brasil. 

Para o coordenador do Fórum Técnico dos 

Encontros Regionais, arquiteto e urbanista José 

Abílio Belo Pereira, o primeiro passo para a 

mudança desse quadro é a conscientização do 

poder público e da sociedade em geral sobre a 

necessidade do planejamento. “Essa é a base 

para a elaboração de planos eficazes, a começar 

pelo Plano Diretor, que visa melhorar a qualida-

de de vida dos cidadãos”, afirma José Abílio. O 

passo seguinte, segundo ele, é a contratação de 

profissionais especializados no desenvolvimen-

to urbano. Ou então os municípios acessarem 

os serviços profissionais através de licitação ou 

convênios específicos.

Em 2006 e 2007, o Ministério das Cidades 

elaborou uma pesquisa nacional para averiguar 

o processo de implementação dos Planos Dire-

tores, que de acordo com o Estatuto da Cidade, 

deveriam ser elaborados até outubro de 2006 

pelos municípios com mais de 20 mil habitan-

tes e os integrantes de regiões metropolitanas. 

Coordenada pelos Creas, a pesquisa consta-

tou sérios problemas com relação à qualidade 

dos planos. As principais razões disso foram o 

descolamento dos problemas locais e a peque-

na adesão por parte da administração pública 

(poderes Executivo e Legislativo). “Vários Planos 

foram elaborados por escritórios de prestação 

de serviço, que muitas vezes faziam projetos si-

milares para municípios diferentes, desconside-

rando a realidade específica de cada localidade. 

Em muitos casos, a administração pública se 

restringiu ao simples cumprimento burocrático 

de uma exigência legal e não visualizou no Pla-

no Diretor um investimento no futuro da cidade”, 

lamenta o arquiteto e urbanista. 

A falta de planejamento resulta no cresci-

mento desordenado de nossas cidades. São 

deficiências que vão do saneamento e infraes-

trutura à falta de acessibilidade e, no caso da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e das 

maiores cidades do estado, à crise de mobilida-

de, com a ineficiência do transporte público e o 

predomínio do transporte individual, provocando 

o caos no trânsito. 

Instrumentos para pensar nossas cidades
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emergencial e não preventiva, como seria 

desejável a fim de se evitar os problemas 

recorrentes nos períodos chuvosos.

Nesse sentido, foi proposta a elabo-

ração de Planos Diretores de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais e a implanta-

ção da Defesa Civil, ou seu fortalecimento 

nos municípios onde ela já está presente, 

além do mapeamento das áreas de risco. 

Outras proposições são comuns ao eixo 

meio ambiente, como a melhoria da co-

leta e o tratamento dos resíduos sólidos, 

além da elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico. De acordo com 

a Lei 11.445/2007, esse plano será pré-

-requisito para o município ter acesso aos 

recursos do governo federal para inves-

timentos em saneamento básico a partir 

de 2014.

Outras questões importantes foram 

abordadas pelos participantes dos Encon-
tros com relação ao eixo meio ambiente, 

como a necessidade de investimentos na 

coleta seletiva e na reciclagem de resídu-

os da construção civil. Segundo a superin-

tendente executiva da Associação Minei-

ra de Defesa do Ambiente (Amda), Maria 

Dalce Ricas, apesar de alguns avanços, 

os resultados estão bem aquém do que 

deveriam, considerando a gravidade do 

problema. “É preciso fazer da reciclagem 

uma meta clara. Belo Horizonte é uma 

das capitais mais atrasadas no que se 

refere à destinação de resíduos domés-

ticos. É necessário estabelecer políticas 

públicas que incentivem a implantação 

de empresas nessa área. Não há incen-

tivos fiscais ou qualquer facilidade para 

isso. É uma situação difícil de entender, 

pois até economicamente a reciclagem é 

benéfica”, afirma.

Foram propostos também a implan-

tação da educação ambiental nas esco-

las e o investimento na gestão ambien-

tal, já que a maior parte das prefeituras 

não possui estrutura nem corpo técnico 

qualificado para cuidar desse setor. Para 

a subsecretária de Controle e Fiscaliza-

ção Ambiental Integrada da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Semad), Daniela Diniz Faria, a 

preocupação com a preservação am-

biental deve estar presente em todas as 

atividades econômicas. “O produtor rural, 

o grande minerador ou o proprietário de 

uma padaria, todos devem incluir a pre-

ocupação ambiental em suas atividades 

produtivas, conciliando o desenvolvimen-

to econômico com a preservação do meio 

ambiente. A isso se dá o nome de susten-

tabilidade”, explica.    

Por sua vez, o coordenador do Pro-

jeto de Adequação Socioeconômica e 

Ambiental da Emater-MG, Marcelo Mar-

tins, afirma que a assistência técnica aos 

produtores rurais inclui os cuidados com 

o meio ambiente. “As orientações sobre 

produção com respeito ao meio ambiente 

sempre foram passadas aos agricultores 

pelos técnicos, especialmente após a 

aprovação do Código Florestal Brasileiro 

em 2012 e a lei mineira, de outubro de 

2013. O objetivo é melhorar a produção 

protegendo as áreas preservadas”, escla-

rece Marcelo.

Outras demandas importantes rela-

cionadas ao eixo alimentos são o forta-

lecimento dos órgãos de pesquisa, a me-

lhoria das estradas rurais e a ampliação 

dos programas de assistência técnica, 

especialmente para os pequenos e mé-

dios produtores. Foi enfatizada também a 

necessidade de ampliação do crédito ru-

ral, mas vinculado ao acompanhamento 

técnico para planejamento da produção e 

da comercialização. 

Para o presidente do Crea-Minas, 

os recursos tecnológicos disponíveis e o 

conhecimento dos profissionais da en-

genharia e da agronomia são suficientes 

para a promoção do desenvolvimento em 

todos os setores analisados. Porém, Jo-

bson Andrade ressalta que “nada pode 

ser alcançado sem um planejamento in-

tegrado das ações, envolvendo todos os 

órgãos ligados aos três níveis de gover-

no”. Só assim, acredita ele, será possí-

vel alcançar um crescimento sustentável 

com racionalização dos recursos naturais, 

financeiros e humanos.

Última edição dos Encontros Regionais reúne profissionais na sede do Crea-Minas em Belo Horizonte
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Mestre e doutor em Ciência Política, e hoje cursando o pós-dou-

torado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Eduardo 

Moreira da Silva atua nas áreas de cultura política, orçamentos 

participativos e conselhos gestores de políticas públicas. Gradua-

do em Ciências Sociais e Psicologia, ele é pesquisador do Projeto 

Democracia Participativa (Prodep). Trabalhou nos últimos anos na 

coordenação executiva de cursos a distância (Programa de Forma-

ção de Conselheiros Nacionais), financiado pela Secretaria-Geral 

da Presidência da República em parceria com a UFMG. Eduardo é 

também organizador dos livros Experiências Internacionais de Par-
ticipação (Ed. Cortês, 2011), Políticas Públicas e Formas Societá-
rias de Participação (Ed. UFMG, 2013) e Experiências de Participa-
ção Institucionalizada (Ed. UFMG, 2013). Nesta entrevista à Revista 

VÉRTICE, ele fala sobre a importância de um projeto que promove 

o debate entre profissionais da área tecnológica e da sociedade em 

geral, como os 12 Encontros Regionais realizados pelo Crea-Minas 

e pela Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, e também sobre 

o processo de monitoramento das propostas apresentadas nesses 

eventos.

VÉRTICE - Qual a importância de um projeto como os Encontros 
Regionais para viabilizar a participação política e a cidadania?
Eduardo Moreira - Ações desse tipo constituem um relevante me-

canismo para aprofundar as interações e o diálogo entre o Estado 

e a sociedade. É importante destacar que, desde a Constituição de 

1988, o Estado brasileiro tem adotado iniciativas que propiciaram 

uma abertura à participação dos cidadãos no processo decisório de 

diversas áreas de políticas públicas, como meio ambiente, saúde e 

assistência social. Existem, hoje, nessas áreas conselhos gestores 

compostos por representantes do Estado e da sociedade. Assim, 

projetos que ampliam o número de participantes envolvidos nos 

debates são muito ricos para todas as partes envolvidas. Os enge-

nheiros tendem a se beneficiar com a inclusão de olhares plurais, 

derivados do senso comum, para os problemas sobre os quais eles 

têm um saber técnico. De outro lado, os cidadãos envolvidos tam-

bém se beneficiam ao vivenciar as questões a partir da perspectiva 

dos especialistas. Dessa confluência positiva tendem a surgir pro-

postas muito mais consistentes para os problemas, que poderão 

ser aprimoradas ainda mais quando chegarem até o Estado.

VÉRTICE - Mesmo com os avanços da Constituição de 1988, 
ainda existem dificuldades para uma maior participação dos ci-
dadãos nas decisões que afetam diretamente sua vida?
Eduardo Moreira - Hoje nós temos diversas instituições partici-

pativas no Brasil, através das quais o Estado se abre para escutar 

as demandas da sociedade. Como exemplos, podemos citar as 

ouvidorias, as audiências e consultas públicas, os Orçamentos Par-

ticipativos, os Comitês Gestores de Bacias Hidrográficas, os Con-

selhos Gestores de Políticas Públicas (CGPP) e as Conferências de 

Políticas Públicas (CPP). Só em 2012, cinco milhões de pessoas no 

Brasil participaram das três etapas das CPP. Existem alguns dificul-

tadores, como o histórico do Estado de planejar políticas públicas 

a partir da interação entre o Executivo e o Legislativo. É claro que 

a abertura para a participação dos cidadãos comuns, das ONGs 

e dos movimentos sociais torna o processo mais complexo, pois 

aumenta consideravelmente o número de atores e de demandas. 

Isso requer, portanto, mudanças a longo prazo. Daí a dificuldade 

do Estado para implementar essas políticas que, apesar disso, são 

experiências exitosas. 

VÉRTICE - Qual a importância do monitoramento das propostas 
surgidas nos Encontros Regionais aos governos federal, estadu-
al e municipais?
Eduardo Moreira - O monitoramento é uma etapa crucial para o 

sucesso de qualquer política pública. É ele que torna possível ava-

Construindo a cidadania

Para Eduardo Moreira, o e-gov contribui para o processo de participação
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liar se aquilo que foi planejado está sendo bem executado. O ideal 

é que o monitoramento das propostas surgidas nesses Encontros 

seja realizado por um amplo número de atores. Assim, o Crea-Mi-

nas e a Ouvidoria poderiam se articular não só com os representan-

tes do Executivo e do Legislativo, mas também com os conselhos 

existentes nas áreas definidas como eixos de discussão nos Encon-

tros Regionais, como os de meio ambiente e o das cidades, já que 

é deles a atribuição de fazer, cotidianamente, o monitoramento das 

políticas. O próprio Ministério Público pode intervir para cobrar do 

Executivo a não-realização de algo que seja de sua alçada. A soma 

de esforços no encaminhamento dessas demandas pode fazer com 

que isso chegue ao Executivo e ao Legislativo com outro peso.

“O monitoramente é uma etapa crucial 
para o sucesso de qualquer política 
pública. É que ele torna possível avaliar 
se aquilo que foi planejado está sendo 
bem executado”.

VÉRTICE - Um dos requisitos da democracia moderna é a pres-
tação de contas por parte do poder público. O que pode ser feito 
para assegurar a transparência nas decisões que afetam direta-
mente a sociedade?
Eduardo Moreira - Essa questão nos remete ao conceito de 

accountability, uma palavra de origem inglesa que não tem uma 

tradução exata para o português. Para facilitar nós falamos em 

prestação de contas, que não é uma tradução muito boa. Um 

governo accountable é aquele que, comprometido com um pro-

grama apresentado durante a campanha, vai elaborar um con-

junto de propostas que serão implementadas quando ele chegar 

efetivamente ao poder e informará à sociedade os resultados de 

suas ações. A transparência é também uma obrigação do poder 

público, pois realiza a gestão de recursos públicos. É a porta pela 

qual o governo mostra à sociedade o que ele está fazendo. Pela 

Lei Federal de Acesso à Informação, o Estado brasileiro tem que 

tornar públicas as informações, tem que prestar contas. Antes 

dessa lei também havia iniciativas nesse sentido, como o Portal 

da Transparência. O governo accountable tende a ser transparen-

te também. Outro conceito correlato é o de responsiviness, que 

podemos traduzir por responsividade. Um governo responsivo é 

aquele que busca ouvir as demandas da sociedade e dar respos-

tas a elas. Nós temos duas vias: o governo accountable, que fez 

propostas, executa determinadas ações e mostra para a socie-

dade o que está fazendo, e o governo responsivo, que é aquele 

disposto a ouvir as demandas da sociedade e tomar atitudes no 

sentido de dar respostas a elas.

VÉRTICE - Um dos principais problemas abordados nos 12 En-
contros realizados está relacionado à falta de planejamento em 
todos os setores. O que fazer para mudar essa realidade?
Eduardo Moreira - Eu diria que já está ocorrendo uma mudança 

nesse sentido. Na verdade, do ponto de vista legal, já existe um 

processo de planejamento, embora ele seja insuficiente para re-

solver todos os nossos problemas. Hoje nós temos, por exemplo, 

o Planejamento Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), a Lei Orçamentário Anual (LOA) e, no caso do governo de 

Minas, o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). Isso não 

significa que não haja descontinuidade. Infelizmente, nem sempre 

o governo que está saindo tem o comprometimento necessário 

com essas questões. O que ocorre muitas vezes é que não há 

diálogo entre os órgãos do poder público, o que faz, por exemplo, 

com que uma obra tenha que ser refeita dentro de um curto prazo. 

Outra questão a ser considerada é a estrutura federativa brasilei-

ra. Quando três entes federados possuem atribuições distintas, é 

difícil articular. Mas esse é um desafio para os governos: elaborar 

um planejamento a longo prazo com previsão de monitoramento 

e avaliação.

VÉRTICE - As redes sociais, que hoje estão consolidadas como 
meios de comunicação na sociedade, podem constituir ins-
trumentos para a participação política e o monitoramento das 
ações do poder público?
Eduardo Moreira - Sem dúvida. Por um lado, o chamado e-gov ou 

governo eletrônico, contribui muito para o processo de participação 

social. Exemplo disso é o Orçamento Participativo de Belo Horizon-

te, que também possui uma etapa digital. Por outro lado, as redes 

sociais constituem um elemento importante de comunicação entre 

os cidadãos e contribuíram decisivamente para a articulação dos 

milhões de brasileiros que foram às ruas este ano [2013] expres-

sar sua insatisfação com relação a diversas questões. E devido ao 

grande alcance da internet, os governos têm se esforçado para se 

aproximar dos cidadãos por essa via. É o caso do governo do Rio 

Grande do Sul, que criou o Portal da Participação Social. E também 

do governo federal, que através da Secretaria-Geral da Presidência 

da República está buscando consolidar o sistema nacional de par-

ticipação social. A ideia é fazer um pacto entre os três poderes para 

que seus membros adotem a participação como método de gover-

no. Essa é uma tendência que deve se consolidar cada vez mais.
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Médicos cubanos e engenheiros alemães
O Brasil vive hoje um momento de-

licado em relação à classe médica e ao 
não atendimento das necessidades bási-
cas de saúde da população mais neces-
sitada: estamos importando profissionais 
de outros países por negligência ou falta 
de planejamento dos governos passados, 
por falta de recursos ou má administração 
de governos municipais. Na engenharia, 
a situação poderá ser pior. Qualquer mé-
dico atende às necessidades básicas do 
ser humano, mas na engenharia isso não 
acontece. A formação de um engenheiro 
eletricista é completamente diferente de 
um engenheiro ambiental, nuclear, etc. 
Hoje em dia, existem mais de 30 moda-
lidades básicas de engenharia, e outras 
tantas surgirão nos próximos anos. 

Em 2011, o número de matrículas na 
Engenharia superou as de Direito: foram 
227 mil em Engenharia e 198 mil em Di-
reito, mas ainda distante da quantidade 
de matrículas em Administração: 508 mil. 
O crescimento é motivo para comemora-
ção, porém, com algumas preocupações: 
qual o nível de qualidade das escolas, 
dos estudantes, e em quais modalida-
des da engenharia eles irão se formar? A 
distribuição de vagas das engenharias é 
preocupante, pois somente quatro moda-
lidades respondem por mais de 65% das 
vagas: civil (24%), produção (18%), mecâ-
nica (11%), e elétrica (11%). Hoje existem 
49 especialidades de engenharia autori-
zadas po MEC e essa concentração nas 
quatro áreas pode criar uma falsa expec-
tativa de que iremos formar profissionais 
em quantidade suficiente para atender às 
necessidades de um país desenvolvido.  

Segundo o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), somente 28% dos 
profissionais formados em engenharia 

exercem efetivamente a função típica de 
engenheiro. Na Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais) do Ministério do 
Trabalho e Renda em 2011, consta que 
a profissão de engenheiro é exercida no 
país por somente 232 mil profissionais. 

Qualidade
A qualidade dos engenheiros forma-

dos, segundo dados do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes - Enade 
(2005 a 2008) é questionável, pois 42,3% 
dos formandos neste período obtiveram 
seus diplomas em instituições de baixo 
desempenho, 29,6% obtiveram desem-
penho mediano e somente 28,1% das 
instituições de ensino de engenharia ob-
tiveram alto desempenho.

Precisamos proporcionar a união da 
teoria acadêmica avançada dos pesqui-
sadores com a prática profissional dos 
engenheiros de campo, formando assim 
profissionais com base conceitual sólida 
associada à necessidade empresarial. 
É assim que se faz num dos países que 
mais exportam tecnologia: a Alemanha. 
Em 2013 é comemorado o ano da Alema-
nha no Brasil e o país é uma referência a 
ser seguida por nós. A formação do en-
genheiro alemão tem contato muito íntimo 
com as empresas, num processo misto, 
isto é, escola-empresa. 

Quantidade
Hoje, há no Brasil 6 engenheiros por 

mil trabalhadores; nos Estados Unidos e 
Japão este número é de 25, e na Alema-
nha há 39 engenheiros por mil trabalha-
dores. Não há como comparar.

O Brasil tem cerca de 668 mil enge-
nheiros registrados nos conselhos regio-
nais de engenharia e agronomia (CREAs). 
Em 2010, o Brasil tinha 1,4 doutores para 
cada mil trabalhadores, já na Alemanha, 

eram 15,4. Além de termos menos dou-
tores que a Alemanha, no Brasil somente 
7,1% destes doutores estão na indústria, 
enquanto na Alemanha são 26,7%. Em 
2007, somente 5% dos formandos em 
cursos superiores no Brasil eram de enge-
nharia, na Alemanha, 12,4%. Conclusão, 
precisamos ser mais ousados.

Como despertar os jovens para os 
estudos de engenharia? Os estudantes de 
nível médio não se apaixonam por equa-
ções matemáticas, derivadas e integrais; 
mas são loucos por computadores, aviões, 
carros e smartphones. Como formar en-
genheiros, e principalmente bons enge-
nheiros, se não conseguimos sequer ensi-
nar matemática no nível médio? Devemos 
ter como objetivo nacional melhorar subs-
tancialmente o ensino da matemática nas 
escolas de nível fundamental e médio

É necessário subsidiar intensamente 
as atuais escolas de engenharia, a flexi-
bilização dos currículos e, principalmente, 
a internacionalização de nossas escolas 
através de intercâmbio com as melhores 
escolas mundiais (aproveitar este momen-
to de grande desemprego na Europa). O 
programa Ciência sem Fronteiras contri-
buirá substancialmente para a melhoria 
da qualidade na formação destes futuros 
engenheiros.

Engenheiros brasileiros, fiquem tran-
quilos! Pelo menos quanto à concorrên-
cia dos engenheiros alemães. O mercado 
alemão tem atualmente aproximadamente 
1,5 milhão de engenheiros (o que é con-
siderado baixo por eles) e havia 111 mil 
vagas disponíveis para engenheiros em 
abril de 2012 no país. Quanta precisão!

Ronaldo Gusmão 
Eng. e Presidente do Ietec
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CONHEÇA TAMBÉM OS OUTROS CURSOS DA ÁREA: 
• Engenharia de Planejamento  • Gestão de Projetos em Construção e Montagem 
• Engenharia de Custos e Orçamento

Desconto especial para registrados
adimplentes no CREA-Minas

*Os descontos não são acumulativos
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A necessidade de requalificar centros 

urbanos atinge a maioria dos municípios, 

e esforços neste sentido têm sido feitos, 

pelo menos na fase de projetos, sendo que 

um deles foi o estudo sobre áreas urbanas 

centrais da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH), realizado em 2011, 

pelo Ministério das Cidades e Governo de 

Minas Gerais. Foram concebidos planos 

de reabilitação de áreas urbanas centrais 

nos municípios de Confins, Lagoa Santa, 

Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia, 

com o objetivo de desenvolver “políticas e 

intervenções transformadoras” com foco 

na urbanicidade, ou seja, no direito de to-

dos os cidadãos usufruírem dos espaços 

públicos. Os planos são direcionados a es-

paços de referência compartilhados pelos 

cidadãos metropolitanos, as centralidades, 

como explica a subsecretária de Desen-

volvimento Metropolitano, Maria Madalena 

Franco Garcia.

No município de Ribeirão das Neves, 

por exemplo, com população de 350 mil 

habitantes, a área de intervenção proposta 

foi o distrito de Justinópolis, onde reside 

42% da população total, e predominam 

assentamentos irregulares da tipologia vila 

e favela. As propostas de requalificação 

viária, recuperação ambiental e apropria-

ções de espaço público, no entanto, con-

tinuam só nos planos. A falta de recursos 

próprios e de linhas de financiamento dos 

governos estadual e federal para este tipo 

de intervenção é o grande dificultador, ex-

plica o engenheiro Murilo Valadares, secre-

tário de Obras do município.

Na capital, em novembro de 2013, a 

prefeitura apresentou uma proposta de 

Operação Urbana Consorciada, que será 

enviada à Câmara Municipal em fevereiro, 

no início dos trabalhos legislativos. Prevista 

no Plano Diretor da Cidade, as operações 

urbanas são instrumentos para direcionar 

o desenvolvimento da capital. Nesse caso, 

pretende promover o adensamento a ope-

ração urbana pretende direcionar o de-

senvolvimento da capital para promover o 

adensamento nos corredores de transpor-

te, próximos das estações de BRT e metrô.

Os recursos para qualificação sócio-

ambiental e de mobilidade serão captados 

da iniciativa privada, por meio da venda do 

direito de construir. O mecanismo permi-

te obter autorização para construir acima 

do índice de aproveitamento, mediante a 

compra de um Certificado de Potencial 

Adicional Construtivo (Cepac), título imo-

biliário que pode ser comercializados no 

mercado. 

Cidade renovada flerta com o futuro
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A fachada do Balança mais não cai foi toda revitalizada
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A renovação construtiva deverá ocor-

rer em terrenos desocupados ou subu-

tilizados, garante a prefeitura. O bairro 

São Francisco, por exemplo, que fica no 

corredor da avenida Antônio Carlos, tem 

uma ocupação predominante de galpões 

e poderá ser melhor aproveitado para uso 

residencial e comercial. 

A facilidade do transporte público, so-

mente, não basta. Novas áreas de uso re-

sidencial demandam infraestrutura de ser-

viços, escolas, centros de saúde e áreas de 

lazer. A arquiteta Priscila Musa, mestranda 

na UFMG, alerta para o perigo da gentrifi-
cação, que é o processo de expulsão de 

moradores de baixa renda. “Na maioria das 

vezes, quem ganha é o mercado imobiliá-

rio”, explica.

O modelo a ser adotado difere em 

relação aos setores que receberão as in-

tervenções. Nos setores Estação Vilarinho, 

Parque do Nado/Parque Lareira, Parque 

do Brejinho/Pampulha e Lagoinha, por 

exemplo, haverá incentivo ao uso não re-

sidencial para consolidação dos setores de 

comércio e serviços. Já no setor Central 

haverá incentivo ao uso residencial como 

instrumento de revitalização da área, com 

o objetivo de atrair a população para que 

ela volte a morar no Centro.

Centro das atenções
A saturação da área central de Belo 

Horizonte despertou a atenção dos gesto-

res públicos na década de 1990. Da hi-

perconcentração de atividades de serviços 

à degradação do patrimônio arquitetônico, 

muitos são os fatores que contribuíram 

para a situação. O comércio irregular de 

rua, que ocupava centenas de barracas 

sobre as calçadas da área central, aliado 

à precariedade do transporte coletivo e à 

insegurança para transeuntes, agravavam 

a situação de abandono que a área central 

vivia desde a década anterior.

Por outro lado, o Plano Diretor de 1996 

já apontava para a necessidade de atrair 

moradores para a área central. Dessa for-

ma, estaria absorvendo parte da demanda 

habitacional do município em uma região 

com toda a infraestrutura de serviços. Re-

cuperar o prestígio do Centro, atrair mora-

dores e melhorar a qualidade de vida para 

os cidadãos usuários e trabalhadores da 

região passaram a ocupar a pauta do po-

der público e da iniciativa privada.

O Programa Centro Vivo, lançado em 

2004, pelo então prefeito Fernando Pi-

mentel, deu início às primeiras mudanças. 

“Em dez anos, mais de R$ 100 milhões 

foram investidos em obras de revitalização 

do entorno da área central até o chamado 

hipercentro”, ressalta Nilda Xavier, secre-

tária adjunta da Regional Centro-Sul.

No hipercentro, corredores formados 

pelas ruas Carijós, Caetés e Rio de Janei-

ro foram revitalizados, com alargamento e 

recuperação das calçadas e das fachadas, 

fortalecendo a vocação comercial da re-

gião. O monitoramento eletrônico da vigi-

lância também foi implantado, melhorando 

as condições de segurança.

Culminando esse processo, a Praça 

Sete viu abrir as portas do Cine Theatro 

Brasil, um imponente prédio da década 

de 1930 em art déco, que foi restaurado 

pela iniciativa privada. A retirada dos ta-

pumes ocorreu após 15 anos em obras. 

Para 2014, a inauguração das estações 

do novo sistema de transporte, promete 

fechar o ciclo.

A melhoria da qualidade urbana no 

Centro era a isca para atrair moradores 

para a região central, hoje com uma 

população de 16 mil habitantes (IBGE, 

2010). Mas a vacância de imóveis não 

era grande. A mudança de uso requereu 

a transformação dessas edificações, para 

adaptações, inclusive a normas, que não 

existiam na época de suas construções. 

Para viabilizar essas obras foi necessário 

flexibilizar exigências sobre coeficiente de 

aproveitamento, taxa de permeabilização 

e as áreas de estacionamentos. A Lei 

Municipal 9.326/2007 definiu parâmetros 

diferenciados para adaptações de prédios 

para uso cultural,residencial e misto no 

hipercentro de Belo Horizonte.

Reciclagem de edificações
A técnica, conhecida na engenharia 

como retrofit, fez escola na Europa, desde 

o final do século passado, e nos Estados 

Unidos. “Nova York é uma cidade total-

mente retrofitada”, diz Teodomiro Diniz Ca-

margos, sócio da construtora que leva seu 

sobrenome, e um dos pioneiros do retrofit 
na capital mineira.

Mais que uma reforma, o termo retrofit 
é usado para explicar o processo de mo-

dernização e readequação das instalações. 

A obra pode incluir a troca do revestimento 

da fachada, a substituição dos elevadores, 

encanamentos e cabos. Tudo isso, aprovei-

tando o máximo do que existe, a começar 

pela estrutura. Uma verdadeira reciclagem.

Responsável pelo retrofit de três pré-

dios na região central de Belo Horizonte, 

a maioria já em fase de comercialização, 

Teodomiro revela que o primeiro desafio é 

a aquisição do imóvel, pois há casos em 

que a multiplicidade de proprietários torna 

o processo moroso. É o caso do edifício 

conhecido como Balança mais não cai, 
do qual ainda não conseguiu concluir as 

negociações, apesar de já ter recuperado 

a fachada e instalado uma loja no térreo. 

Outro desafio é a falta de memória dos 

projetos. “Na maioria das vezes temos que 

reconstituir os projetos arquitetônicos, para 

definir o que precisa e pode ser demolido, 

por exemplo”, afirma. O terceiro desafio é 

a regularização junto à Prefeitura. “Ape-

sar de já ter melhorado muito com a lei 
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de 2007, no início era muito difícil, pois os 

parâmetros técnicos usados para constru-

ções novas eram incompatíveis com edifi-

cações mais antigas”, lembra. No caso dos 

cartórios, no entanto, os prazos continuam 

dilatados”, reclama. O quarto desafio era o 

financiamento, pois os bancos não tinham 

linhas de financiamento para obras em 

prédios antigos. “E por último o mercado, 

pois o consumidor tinha dúvidas sobre a 

qualidade da edificação, principalmente 

sobre prazos de entrega e manutenção” 

enumera Teodomiro.

Os problemas foram enfrentados. No 

edifício Excelsior, na região da rodoviária, 

onde funcionou um antigo hotel, são 152 

apartamentos, e no edifício Chiquito Lopes, 

na rua São Paulo, outras 167 unidades re-

sidenciais. A ausência de garagem não é 

um grande problema. A professora apo-

sentada Conceição Silveira, que adquiriu 

uma das unidades para morar, por exem-

plo, resolveu vender seu carro, pois agora 

“mora perto de tudo”. Há que se observar 

que na região também há uma oferta boa 

de estacionamentos.

A diferença entre um retrofit e uma 

obra convencional está mais ligada à for-

ma de trabalhar, já que muitas vezes ocor-

re em lugares limitados, que exigem mais 

cuidados e consequentemente mais tempo 

de trabalho. A logística também é diferen-

te, explica Teodomiro. “Como os horários 

de descarga são regulamentados, temos 

que descer com os entulhos durante o dia 

para retirar à noite”. A busca por produtos 

para adequação dos prédios também é um 

desafio, “pois muitas vezes eles não estão 

disponíveis no mercado”, alerta Teodomiro. 

Atualmente, o empresário está aguardan-

do o desenvolvimento de um projeto piloto 

para janela com isolante de ruído e filtro 

de ar, cuja inspiração colheu de uma feira 

em Paris.

As vozes da rua, que se levantaram em 

meados de 2013 questionaram não apenas 

as representações políticas, mas também a 

ocupação do espaço público. É o que garante 

o sociólogo Rudá Ricci. O movimento Stop the 
City, iniciado na Inglaterra, promete se reunir 

em fevereiro em Belo Horizonte, para discutir 

a cidade. Ele questiona o tipo de urbanização 

que vem acontecendo. Na avaliação do so-

ciólogo, o Brasil está caminhando para um 

“caos urbano também nas pequenas cida-

des, pela incapacidade de planejamento dos 

gestores públicos”.

Uma dessas manifestações é o Espaço 

Comum Luiz Estrela, nome dado em home-

nagem a um morador de rua, à ocupação 

de um casarão em ruínas, na região Leste 

de Belo Horizonte, em outubro do ano pas-

sado. Propriedade do governo estadual e 

abandonado desde 1994, com área de cer-

ca de 800m2, o casarão foi construído em 

1913 para sediar o Hospital Militar da Força 

Pública. De 1947 a 1979, foi ocupado pelo 

Hospital de Neuropsiquiatria e logo a seguir 

por uma escola especial. A proposta do mo-

vimento de ocupação é transformar o prédio 

em um centro cultural.

Um dos colaboradores do movimento é 

o engenheiro civil Antônio Edmundo Bicalho, 

professor do curso de arquitetura da Fumec 

e sócio-diretor da Poente Engenharia. “Tenho 

uma ligação afetiva com o prédio”. Lá seu pai 

atuou como médico na primeira fase e sua 

mãe como professora, na segunda fase, con-

ta Antônio Edmundo, que é especialista em 

estruturas. Ele atesta que o prédio está com-

prometido em função de infiltrações surgidas 

nos período de abandono e por intervenções 

inadequadas na laje do edifício.

Há também os que se dedicam a colorir e 

a alegrar espaços públicos degradados, como 

os membros do Coletivo Pópôcô, formado por 

jovens que atuam na área cultural da cida-

de. O nome é uma abreviatura à mineira da 

expressão pode colocar cor?. Movimentos 

semelhantes existem na Índia e na Turquia, 

diz Daniel Ayer Quintela, que é produtor de 

audiovisuais. Dentre as intervenções já feitas 

na cidade está a recuperação e a pintura das 

escadarias da Vila Dias, no bairro Santa Tere-

za e da escadaria que liga a rua Sapucaí e a 

estação central do metrô da capital, no bairro 

Floresta. “A sensibilização pela cor permite 

um novo olhar sobre o lugar”, afirma.

Cidade para cidadãos
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Instituída em 2013, a comenda Onofre Braga de Faria tem 
o objetivo de contemplar um profissional com destaque 
na participação dos métodos alternativos de solução de 
controvérsias. O nome da homenagem faz referência ao 
presidente do Conselho Federal no período de 1982 a 1984, que 
se notabilizou pelo trabalho em defesa da ciência e da tecnologia 
brasileiras, além de sua liderança no encaminhamento do 
manifesto Os Engenheiros pedem a palavra, ao então presidente 
da República João Batista Figueiredo.

C O M E N D A 

Engenheiro Onofre Braga de Faria

Em sua primeira edição, a comenda foi entregue ao engenheiro 
civil e advogado Francisco Maia Neto pelo presidente da Câmara 
de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas, engenheiro civil 
Clemenceau Saliba Júnior, juntamente com o presidente do 
Conselho, engenheiro civil Jobson Andrade.

Francisco Maia Neto integrou a comissão especial para reforma 
da Lei de Arbitragem e elaboração da Lei de Mediação, cujos 
projetos foram aprovados em 11 de dezembro de 2013. Dentre 
os 20 juristas que integraram a comissão, Francisco era o 
único com formação em engenharia.

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
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Ao dar continuidade aos trabalhos 

do pai em uma pequena propriedade na 

zona rural de Montes Claros, no Norte de 

Minas, Francisco Wagner Santos, 38, não 

imaginava que a produção de frutas da 

família alcançaria mercados além dos 

locais. Das frutas cultivadas na fazenda 

na Comunidade de Pinheiros, como ace-

rola, manga, abacaxi e cajá-manga, são 

produzidas, anualmente, cerca de quatro 

toneladas de polpas comercializadas em 

todo o estado de Minas Gerais e em al-

guns estados das regiões Sudeste e Nor-

deste do Brasil. Além das frutas, o produ-

tor rural, juntamente com a sua esposa e 

os seus dois filhos, produz hortifrutigran-

jeiros responsáveis pela geração da renda 

que mantém toda a família.

Francisco integra um universo que 

se consolida cada vez mais como se-

tor de abastecimento e não apenas de 

subsistência como antes era conhecido. 

De acordo com pesquisa realizada pelo 

Ministério de Desenvolvimento Agrário 

(MDA), 70% dos produtos rurais que es-

tão na mesa do brasileiro hoje são prove-

nientes da agricultura familiar.

Os investimentos do governo federal 

na produção agrícola familiar são vulto-

sos. O Plano Safra da Agricultura Familiar 

2013/2014, anunciado nacionalmente em 

junho de 2013, destina R$ 39 bilhões para 

o fortalecimento da agricultura familiar 

brasileira. O recurso total do Plano está 

distribuído entre as políticas estruturan-

tes do MDA, como o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) e as compras institucionais do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

e do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (Pnae).

Segundo o superintendente da Sub-

secretaria de Agricultura Familiar (SAF), 

pertencente à Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seapa), o engenheiro agrônomo José 

Antônio Ribeiro, a importância da criação 

desses programas é que eles permitem a 

abertura de novos mercados para a agri-

cultura familiar. “Os produtores rurais não 

ficam restritos a só um tipo de comercia-

lização, que normalmente é o local. Por 

exemplo, a Lei Federal 11.947/2009 de-

termina que pelo menos 30% da alimen-

tação escolar devem ser originados na 

agricultura familiar. Já a lei es-

tadual 20.608/2013, em pro-

cesso de regulamentação, de-

termina que, além das escolas, 

outros estabelecimentos pú-

blicos, como sistema prisional 

e hospitalar, devem comprar 

produtos deste segmento”, de-

talha. Segundo ele, a ascensão 

da agricultura familiar ganhou 

contornos mais nítidos durante 

a segunda metade da década 

de 1990, à medida que estu-

dos agrários e rurais eviden-

ciaram suas características e 

peculiaridades. “Antes disso, 

a agricultura familiar não era 

incentivada”, conta. 

Social
Para o diretor técnico da 

Empresa de Assistência Técni-

ca e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais (Emater-MG), engenheiro agrô-

nomo Milton Flávio Nunes, a agricultura 

familiar contribui para a economia, mas 

também para as questões sociais. “Nunca 

se deu tanta atenção para a agricultura 

familiar no Brasil como hoje. Ao investir 

neste segmento e criar condições ne-

cessárias de desenvolvimento, o governo 

contribui para a ocupação do homem no 

campo e dá a opção para o próprio pro-

dutor decidir ficar na zona rural ou ir para 

a cidade”, afirma. Segundo ele, ao ofe-

recer assistência técnica aos pequenos 

produtores, a Emater, além de promover 

a segurança alimentar, proporciona me-

lhora na geração de renda, na qualidade 
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Agricultura familiar responde por 70 por cento dos produtos rurais que chegam à mesa do brasileiro

Agricultura familiar se consolida como 
setor de abastecimento
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Agricultura familiar responde por 70 por cento dos produtos rurais que chegam à mesa do brasileiro

na produção, o aumento da produtividade 

e o incremento na comercialização. Só no 

ano passado, a Emater atendeu cerca de 

420 mil agricultores familiares.

Desafios
Apesar dos incentivos, são muitos 

os desafios a se vencer no setor. Para o 

presidente da Sociedade Mineira de En-

genheiros Agrônomos (Smea) e facilitador 

dos Encontros Regionais - Políticas Públi-
cas e Corresponsabilidade Social, no eixo 

Alimentos, o engenheiro agrônomo Emílio 

Mouchrek, existe uma demanda muito 

grande, que vai desde a infraestrutura até 

a orientação sobre a melhor cultura e qual 

tipo de criação adequada para determi-

nada região. Mouchrek enfatiza que um 

dos obstáculos é a condição precária da 

malha rural para o escoamento da produ-

ção. “É unânime que as estradas vicinais, 

que interligam os municípios, constituem 

gravíssimo problema para o escoamen-

to da produção, obviamente pela falta ou 

insuficiência de conservação, acarretando, 

inclusive, encarecimento do frete”, ressal-

ta. O engenheiro agrônomo defende que é 

necessário haver maior compromisso das 

esferas de governo quanto à manutenção 

das estradas. “Essa é uma questão que 

afeta diretamente a comercialização, que 

é caminho para valorização da agricultura 

familiar com opção para a venda de seus 

produtos com maior lucro e menores per-

das”, destaca.

Outro ponto é em relação aos locais 

de comercialização, assunto que também 

foi discutido durante os Encontros Regio-

nais, realizados entre 2012 e 2013 nas 

12 Regionais do Crea-Minas. Procurando 

identificar o modelo mais apropriado para 

cada local ou cada realidade, propôs-

-se, durante os debates, implantar, nas 

cidades-polo, galpões tipo Ceasa. “Nas 

cidades menores, a proposta é implantar 

galpões do produtor e feiras livres. Essa é 

uma saída simples que contribui, inclusi-

ve, com a ampliação da produção”, expli-

ca Mouchrek.

Cooperativas
O superintendente da Subsecretaria 

de Agricultura Familiar, José Antônio Ri-

beiro, reconhece os desafios enfrentados 

pelos agricultores familiares e aponta as 

cooperativas como um dos caminhos mais 

assertivos para driblar as dificuldades. “Es-

tabelecer-se na atividade individualmente 

é muito mais difícil. Quando os produtores 

rurais se juntam, eles se tornam mais for-

tes e conseguem, por exemplo, comprar 

adubo e sementes mais baratos, negociar 

os seus produtos por um melhor preço 

e acessar mercados”, analisa. Contudo, 

José Antônio admite que não é um pro-

cesso simples. “Não temos em Minas uma 

cultura de cooperativismo como no Sul do 

Brasil. O mineiro é desconfiado e precisa 

ter certeza dos resultados. É um processo 

de amadurecimento”, explica.

Com o objetivo de organizar os agri-

cultores familiares e ser um instrumento 

de desenvolvimento sustentável, foi criada 

em 2005 a União Nacional das Coopera-

tivas de Agricultura Familiar e Economia 

Solidária (Unicafes), com sede em Brasília. 

A unidade em Minas foi inaugurada em 

2011 e já conta com 20 cooperativas, re-

presentando cerca de oito mil cooperados 

em todo o estado. O presidente da Unica-

fes-MG, Aparecido Alves de Souza, explica 

que a entidade auxilia na inclusão social 

dos cooperados, articulando iniciativas 

econômicas que ampliam as oportunida-

des de trabalho, de distribuição de renda, 

de produção de alimentos, de melhorias 

de qualidade de vida e de preservação da 

biodiversidade.

Aparecido também é presidente de 

uma das cooperativas que faz parte da 

Unicafes, a Grande Sertão, situada em 

Montes Claros, e que abrange 26 muni-

cípios da região Norte de Minas. Embora 

hoje os agricultores entendam os benefí-

cios de ser um cooperado, ele conta que 

encontraram muita resistência na criação 

das entidades. “Quando criamos a coope-

rativa, há 15 anos, houve pouca adesão 

devido à experiência negativa de outras 

cooperativas que não ajudavam em nada”, 

afirma. Um dos trabalhos das cooperati-

vas, ressalta, é facilitar o acesso ao crédito 

rural, que também se constitui como um 

dos gargalos para a produção da agricul-

tura familiar. “Esse é um dos instrumentos 

mais importantes para implementar as ati-

vidades. Além de auxiliá-los no acesso ao 

crédito, é muito importante a orientação na 

devida aplicação dos recursos dos finan-

ciamentos. Trabalho que também é feito 

pela Emater e que tem feito a diferença no 

gerenciamento das pequenas proprieda-

des rurais”, defende Aparecido. 
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O apoio aos municípios na elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) tem sido o grande diferencial da 

capacitação oferecida pelo Crea-Minas, 

num convênio inédito com a Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa). Inicialmente, 

a parceria previa atendimento a 100 ci-

dades mineiras de até 50 mil habitantes, 

mas com a priorização da participação dos 

consórcios intermunicipais e das associa-

ções municipais esse número foi ampliado 

e, hoje, 459 municípios estão envolvidos 

direta ou indiretamente no processo.

O Plano Municipal de Saneamento 

Básico inclui o diagnóstico da situação 

do saneamento nos municípios. Durante 

o processo são feitas diversas audiências 

públicas e reuniões com a participação da 

sociedade local e, ao final, são apresen-

tadas as demandas de saneamento e os 

projetos que devem ser priorizados.

Para mobilizar as pessoas, os municí-

pios lançaram mão de vários recursos. E 

criatividade não faltou. Em Pains, o cami-

nhão da coleta seletiva equipado com um 

sistema de som foi usado para convidar os 

moradores para as reuniões. “Como ele 

percorre toda a zona urbana e rural fazendo 

coleta de material reciclável porta a porta, 

aproveitamos para chamar para as reuni-

ões e o resultado foi muito bom”, explica o 

secretário de Meio Ambiente do município, 

Mário da Silva Oliveira. Para o secretário, 

que coordenou a elaboração do plano de 

resíduos sólidos e agora coordena a do 

PMSB, “fazer um planejamento como o de 

saneamento para 20 anos e ainda com a 

responsabilidade de universalizar é difícil, 

mas necessário e fundamental. É preciso 

muito zelo para definir as prioridades e por 

isso é tão importante o envolvimento da 

comunidade”, ressalta.

Contemplando as áreas urbana e ru-

ral, o PMSB deve prever quatro serviços: 

tratamento de água, tratamento de esgoto, 

manejo e coleta de resíduos e a destinação 

de águas pluviais. Por lei, a decisão sobre 

os investimentos precisa ser transparen-

te e democrática. As prefeituras devem 

assegurar as condições para efetiva par-

ticipação da sociedade e dos prestadores 

dos serviços que não pertençam à admi-

nistração. Para isso, devem ser divulgadas 

todas as atividades, incluindo o acesso aos 

estudos e aos resultados do diagnóstico e 

criados canais de participação em cada 

etapa de discussão e deliberação. “Como a 

gestão municipal tem quatro anos, se dei-

xarmos só para o gestor definir o que fa-

zer, ele vai pensar apenas nos seus quatro 

anos. Então a sociedade precisa estar en-

volvida nisso para ultrapassar este período 

e pensar o futuro”, explica o presidente da 

Funasa, engenheiro civil Gilson Queiroz.

Capacitação
A ideia da oficina de capacitação sur-

giu para auxiliar os municípios a superarem 

as dificuldades para elaboração do PMSB 

em atendimento à Lei 11.445/2007, que 

estabelece diretrizes nacionais para o sa-

neamento básico e determina o município 

como responsável pela elaboração do 

plano. Para a secretária executiva da As-

sociação dos Municípios da Microrregião 

do Vale do Itapecerica (Amvi), Conceição 

Resende, é difícil descrever a importância 

dessa capacitação e o apoio que o Crea-

-Minas e a Funasa estão oferecendo. 

“Dentro das nossas limitações estamos 

nos empenhando ao máximo para que 

tudo aconteça da melhor forma. O mais 

difícil era começar. As pessoas estavam 

Ch
an

Parceria entre Crea-Minas e Funasa dá 
o exemplo em apoio e capacitação

Universalização do saneamento básico melhora a qualidade de vida da população
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perdidas e a capacitação deu um norte e 

sensibilizou a todos para a importância do 

plano. Precisamos de dinheiro para tudo, 

mas a questão não é só porque vamos dei-

xar de receber recursos. O mais importan-

te do plano é que ele vai trazer qualidade 

de vida e gerar saúde”, ressalta.

A oficina, dividida em três módulos 

presenciais, contempla todas as etapas 

de elaboração do plano. No entanto, além 

das aulas, os participantes contam com o 

apoio da equipe do convênio para cumprir 

desde a mobilização da população local 

até a execução das obras. “Muito mais im-

portante que capacitar os municípios para 

a elaboração deste plano, é oferecer, de 

forma gratuita, apoio técnico de especia-

lista em administração, engenharia e ciên-

cias sociais. A oficina, além das atividades 

teóricas e práticas, partilha a tecnologia e 

o conhecimento para implantar o plano”, 

frisa o fiscal e gestor do convênio pelo 

Crea-Minas, engenheiro agrimensor Rena-

to Chaves.

Exemplo
O Crea-Minas foi o primeiro entre os 

regionais a firmar um termo de cooperação 

com a Funasa com a finalidade de capaci-

tar e apoiar os municípios na elaboração 

do PMSB. Renato Chaves conta que em 

função do pioneirismo e da urgência em 

iniciar as ações, a assessoria técnica da 

presidência do Conselho elaborou desde o 

planejamento até o material didático para 

as oficinas com base em conteúdos da Fu-

nasa e da Associação Nacional de Serviços 

Municipais de Saneamento (Assemae).

Com o sucesso da oficina, o Crea-

-Minas foi procurado por outros Creas 

e entidades federais para reproduzir em 

seus estados a capacitação, uma vez que 

municípios de todo o país devem elaborar 

o PMSB. Em Goiás, o Instituto Federal de 

Goiás (IFG) é o parceiro da Funasa para 

realizar a capacitação nos moldes do que 

está sendo feito em Minas. De acordo 

com o engenheiro sanitarista Joilson Da-

masceno do Espírito Santo, da Divisão de 

Engenharia de Saúde Pública da Superin-

tendência da Funasa de Goiás, a proposta 

de Minas passou a ser uma referência. 

“Trouxemos o Renato Chaves para uma 

apresentação e o Crea-Minas disponibili-

zou todo material já elaborado, inclusive a 

minuta do convênio. Se fôssemos come-

çar do zero seria muito difícil. O material 

repassado ajudou, e muito, na construção 

da parceria aqui em Goiás”, afirma. Joil-

son destaca ainda que “o entusiasmo da 

equipe mineira é contagiante e que uma 

experiência como essa tem mesmo que 

virar modelo”.

No Mato Grosso do Sul, o parceiro da 

Funasa é também o Crea do estado. Para 

o presidente do Crea-MS, engenheiro civil 

Jary de Carvalho e Castro, o apoio de Minas 

foi muito importante. “Nossa preocupação 

é dar celeridade ao processo e auxiliar os 

municípios do estado a se adequarem à 

legislação. A expertise e a disponibilidade 

do Crea-Minas foram fundamentais para 

encaminharmos o convênio para a Funa-

sa”, destaca Jary.

O modelo de capacitação oferecido 

pelo Crea-Minas também foi replicado 

dentro do estado pela Associação dos 

Municípios da Microrregião Baixa Mogiana 

(Amog). Com 15 municípios associados, a 

entidade enviou para a oficina dois técni-

cos. Além deles, representantes de quatro 

dos municípios participam da capacitação 

oferecida pelo Crea-Minas. Para facilitar a 

comunicação, foi criado um grupo numa 

rede social, onde os municípios da Amog 

podem trocar informações. Segundo o bió-

logo Marco Antônio Godoy, que é assisten-

te técnico administrativo da Associação, se 

não fosse assim, a maioria dos municípios 

da Amog não teria condições de elaborar o 

PMSB ou teria que pagar para que alguma 

empresa fizesse o trabalho. “Montamos 

um calendário próprio e após cada etapa 

da oficina, os seis participantes dão aulas 

para representantes dos demais municí-

pios. E o mais importante, contamos com a 

equipe de apoio do Crea-Minas para sanar 

as dúvidas. Fazemos consultas inclusive 

para auxiliar os outros associados”, con-

clui Marco.

Qualidade de vida
O presidente da Funasa ressalta que o 

Crea-Minas está dando uma grande con-

tribuição colocando toda sua estrutura a 

serviço do projeto. “A Funasa buscou em 

cada estado o parceiro mais adequado 

para execução desse trabalho. E, em Mi-

nas, o Conselho reunia as qualidades ne-

cessárias. Com suas regionais espalhadas 

por todo estado e a competência técnica, 

podemos viabilizar a implantação dessas 

políticas públicas tão essenciais”, ressalta 

Gilson Queiroz.

A implantação do saneamento básico 

contribui para a prevenção e controle de 

doenças, melhoria da limpeza pública e, 

consequentemente, aumenta a qualida-

de de vida da população. No Brasil, nem 

20% do esgoto é tratado. O restante ainda 

é despejado aleatoriamente no meio am-

biente, contaminando o solo, os rios e os 

mananciais. Para o presidente do Crea-

-Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, 

a participação do Conselho na produção 

desses planos é muito importante. “Dispo-

nibilizamos as sedes regionais do Conse-

lho em todas as regiões do estado como 

base para as equipes de campo. Com isso, 

o Crea-Minas vai além de sua atividade 

e cumpre o papel de contribuir para uma 

vida mais digna para toda a sociedade, 

partilhando a tecnologia e o conhecimento 

já consolidado”, finaliza.
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Durante a realização dos Encontros 

Regionais, promovidos pelo Crea-Minas 

em parceria com a Ouvidoria Geral do 

Estado (OGE), a questão da assistência 

técnica foi abordada em praticamente 

todos os eixos temáticos, com especial 

ênfase em Alimentos e Urbanicidade. Se-

gundo o coordenador técnico dos eixos, 

engenheiro civil Maurício Fernandes, o 

tema foi bastante debatido, principalmen-

te no que diz respeito à democratização 

da tecnologia. “A tecnologia deveria ser 

encarada como um instrumento para via-

bilizar a melhoria da qualidade de vida de 

todos. No entanto, o que acontece é que a 

maioria da população de baixa renda con-

duz suas atividades sem nenhum amparo 

profissional”, afirma. É devido à existên-

cia de vários questionamentos como esse 

que a disponibilização de recursos finan-

ceiros para prover a assistência técnica 

requerida pela população de baixa renda 

se insere cada vez mais na pauta das dis-

cussões acerca do desenvolvimento.

Maurício ressalta que a assistência 

deve ser ampla, levando para a popula-

ção urbana, por exemplo, os benefícios 

do correto parcelamento do solo e de 

projetos e construções executados de 

forma responsável. Ele enfatiza também 

a importância da assistência técnica no 

meio rural, que proporciona ao produtor 

o planejamento eficiente da sua proprie-

dade, inclusive sob o ponto de vista do 

financiamento. “O custo com a assistên-

cia técnica é pequeno quando comparado 

aos benefícios, como melhor qualidade 

de vida, preservação do meio ambiente e 

geração de renda”, avalia.

Assistência na cidade
Ao definir as diretrizes nacionais que 

regulam o uso da propriedade urbana, a 

Lei 10.257/2001, conhecida como Estatu-

to da Cidade, elenca a assistência técnica 

e jurídica gratuita para as comunidades e 

grupos sociais menos favorecidos como 

um dos instrumentos de promoção da po-

lítica urbana. O arquiteto e urbanista José 

Abílio Belo explica que, mesmo não sendo 

uma prática comum, esta mesma lei prevê 

que a assistência pode ser financiada com 

recursos do Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social (FNHIS).

Já a Lei Federal 11.888/2008 estabe-

lece que a garantia do direito das famílias 

de baixa renda à assistência técnica públi-

ca e gratuita para o projeto e a construção 

de habitação de interesse social deve ser 

efetivada mediante o apoio financeiro da 

União aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios para a execução de ser-

viços permanentes e gratuitos de assis-

tência técnica nas áreas de arquitetura, 

urbanismo e engenharia.

Um levantamento realizado pelo Mi-

nistério das Cidades no ano de 2005, 

constatou que mais de 77% das moradias 

foram contruídas sem projeto, sistema 

denominado autogestão. Para Maurício 

Fernandes “os mecanismos de implanta-

ção da 11.888/2008 não são claros, o que 

dificulta a prefeituras tornar a assistência 

técnica uma prática comum”.

Bons exemplos
Um dos bons exemplos de prestação 

de assistência técnica pode ser encon-

trado no interior de Minas, em Alfenas, 

onde o acompanhamento profissional é 

destinado a projetos e construções de ha-

bitações. Este serviço foi possível graças 

a convênio estabelecido entre a prefeitura 

municipal e a Associação dos Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos da Região de Al-

fenas (Asseara). O secretário municipal de 

Habitação, Luiz Bruzadelli, conta que para 
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Assistência técnica melhora a qualidade da vida no campo

Democratizando a tecnologia
Investimentos em assistência técnica visam melhorar qualidade de vida da população
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serem atendidos, os beneficiários devem 

atender a critérios sociais especificados 

e acordados no convênio. “Todos que se 

enquadram nos critérios preestabelecidos 

têm sua solicitação encaminhada para 

a Asseara, não havendo qualquer outro 

sistema de seleção ou limite de projetos a 

serem executados por mês”, explica.

Outro importante exemplo de assis-

tência técnica à população de baixa renda 

ocorre no Paraná. Lá, a inclusão tecnológi-

ca é operacionalizada por meio dos progra-

mas Casa Fácil e Campo Fácil. Ambos fir-

mados, como no caso de Alfenas, através 

de parcerias entre entidades de classe e 

prefeituras municipais. Segundo informa-

ções do Crea-PR, fomentador dos projetos, 

em mais de 20 anos de existência o Casa 
Fácil já atendeu mais de 160 mil famílias 

com a construção de mais de 9 milhões de 

metros quadrados e entre 1998 e 2011, 

período do último levantamento, com o 

Campo Fácil foram 5.064 produtores as-

sistidos e 5.657 projetos de custeio.

Assistência no campo
As profissões da área tecnológica 

detêm o conhecimento capaz de propor-

cionar o desenvolvimento sustentável, e 

em um país com dimensões continentais 

como o Brasil ainda há muito que fazer. 

Segundo informações do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), o Bra-

sil tem 4,3 milhões de estabelecimentos 

familiares, sendo que deste total apenas 

30% contam com assistência técnica de 

qualidade.

O diretor do Departamento de Assis-

tência Técnica e Extensão Rural da Secre-

taria de Agricultura Familia (SAF) do MDA, 

Argileu Martins da Silva, explica que a as-

sistência técnica e extensão rural, quando 

aplicadas de forma eficiente, permitem 

que as políticas públicas beneficiem os 

que delas necessitam e ainda promovem 

abertura de mercado de trabalho para to-

das as ciências agrárias. Entretanto, a re-

alidade ainda precisa de ajustes. “Mesmo 

com a Lei 12.188/2010, que instituciona-

liza a Política Nacional de Assistência Téc-

nica e Extensão Rural, precisamos expan-

dir a oferta de assistência técnica, pois ela 

permite a leitura da realidade e a proposi-

ção do uso da terra com sustentabilidade 

econômica, ambiental e social”, destaca.

No ano de 2013, das 866 mil famílias 

de agricultores familiares catalogados em 

Minas Gerais, 380 mil foram atendidas 

pela Emater-MG, conta o gerente do De-

partamento Técnico do órgão, Valmi So-

ney. “Possuimos capilaridade e através de 

estruturas no interior conseguimos levar 

conhecimento a vários pequenos pro-

dutores, mas ainda há muito que fazer. 

Atualmente a Emater conta com cerca 

de dois mil extensionistas, e para atender 

toda a demanda precisaríamos de no mí-

nimo 35 mil”, pondera.

Para o diretor da SAF, os principais 

desafios para a ampliação da oferta de 

assistência técnica passam por questões 

de ordem institucional e pela vontade po-

lítica. Prova disso é que hoje 1.041 mu-

nicípios brasileiros oferecem assistência 

técnica de forma autônoma. “Além de 

técnicos e entidades melhor preparados, 

precisamos de mais recursos, e também 

organizar a integração dos sistemas de 

ensino e pesquisa e extensão”, analisa. 

Segundo Argileu, nas entidades creden-

ciadas pelo MDA, existem aproximada-

mente 30 mil profissionais atuando em 

assistência técnica e extensão rural, mas 

a tendência é o crescimento deste núme-

ro. “Após anos de atraso, já caminhamos 

para a melhora do cenário. Tanto que 

em 2003, o Governo Federal investiu 40 

milhões de reais em Assistência Técnica 

e Extensão Rural. Já o ano de 2013 foi 

fechado com investimentos na ordem de 

800 milhões”, finaliza Argileu.

Visando oferecer benefícios sociais à po-

pulação de baixa renda, a assistência técnica 

gratuita está presente em vários segmentos 

da política pública como na saúde, na educa-

ção e na área jurídica. 

Na saúde, o SUS brasileiro foi considerado 

um exemplo de acesso à saúde pública pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Tanto 

que em 2012 foi o foco da discussão no co-

mitê de Genebra da OMS junto a Organização 

Panamericana de Saúde (Opas). O objetivo foi 

apresentar o sistema para o comitê, que quis 

conhecer o modelo brasileiro para ajudar ou-

tros países a também construir um sistema 

público de saúde. 

Já a educação pública nos últimos anos 

vem buscando se adequar às necessidades 

da população brasileira. Dados do MEC dão 

conta de que no período de 2003 a 2011 hou-

ve um aumento de 111% na oferta de vagas 

nos cursos de graduação presencial nas Insti-

tuições Federais de Ensino Superior. 

No âmbito jurídico a prática de assistência 

gratuita é comum. Em Minas Gerais, a propor-

ção é de um defensor público para cada 25 

mil habitantes. 

Para o engenheiro de minas e diretor de 

Relações Institucionais do Conselho, Tarcísio 

Caixeta, a gratuidade deveria ser estendida 

também para a área tecnológica, colocando 

a técnica a serviço das políticas públicas. 

“Assim como em outras áreas, a engenharia 

também deve cumprir sua importante função 

social”, conclui.

Gratuidade em outras áreas
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Desde que foi escolhida para ser uma 

das cidades-sedes que vão receber os 

jogos da Copa do Mundo de 2014, Belo 

Horizonte vem passando por profundas 

reformulações em diversos segmentos, 

entre os quais se destacam a mobilidade 

urbana, transporte público, comércio e, 

especialmente, rede hoteleira. De acordo 

com a Associação Brasileira da Indústria 

de Hotéis de Minas Gerais (Abih-MG), a 

capital mineira e a Região Metropolitana 

contam atualmente com 420 meios de 

hospedagem em funcionamento entre ho-

téis, apart-hotéis, hotéis de lazer, pousadas 

e albergues. Estão disponíveis hoje 16.080 

quartos e 32.598 leitos.

Até março de 2014, a previsão é de 

que sejam inaugurados mais 69 meios de 

hospedagem, sendo 52 novas unidades 

em BH e 17 espalhadas no restante da Re-

gião Metropolitana. Serão, ao todo, 26.944 

quartos e 53.946 leitos, um aumento de 

mais de 65% em relação à capacidade 

atual. Recentemente, uma nova lei alte-

rou os limites de construção para hotéis, 

centros de convenções e hospitais em BH, 

permitindo um número maior de quartos e 

área útil em relação à área do terreno.

Apesar do crescimento do segmen-

to, considerando que muitos hotéis foram 

construídos e outros continuam sendo 

erguidos na capital mineira e na Região 

Metropolitana, há um questionamento la-

tente. E depois do evento, será mantida 

uma média de ocupação? Na avaliação da 

presidente da ABIH-MG, Patrícia Coutinho, 

manter a demanda da hotelaria em Belo 

Horizonte depois da Copa é a principal pre-

ocupação do setor. “Para atrair os turistas, 

a cidade precisa de novos espaços para a 

realização de eventos empresariais e cultu-

rais e de um calendário mais racional, que 

evite o acúmulo de procura em determina-

das épocas do ano. Há uma preocupação 

geral com o que vai ser o pós-Copa”, as-

sinalou.

A apreensão do segmento está anco-

rada no último levantamento do Fórum dos 

Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), no 

qual foi apontado que a capital mineira é 

uma das oito cidades sedes da Copa do 

Mundo em que o risco de super oferta é 

considerado alto após o evento. Segundo 

o Placar da Hotelaria 2015 do Fohb, atu-

alizado em dezembro de 2012, a taxa de 

ocupação média da rede hoteleira de Belo 

Horizonte, de 74%, cairá para 52% no pós-

-Copa. 

Em entrevista ao jornal mineiro O Tem-

po, o diretor-presidente da rede Bristol Ho-

tels, José Adalto Silva, destacou que, sem 

investimento, seria muito difícil ocupar to-

dos os hotéis previstos para Belo Horizon-

te. “Vai depender muito do mercado e de 

iniciativas para atrair o turismo. O principal 

é a inauguração de novos centros de con-

venções, mas se o Mineirão mantiver gran-

des shows, isso já ajudará muito”, alertou.

Já o secretário municipal extraordiná-

rio para a Copa do Mundo, Camillo Fraga, 

explica que a Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH) já vem promovendo a cidade como 

um destino de negócios, em todas as suas 

ações de internacionalização e em todas as 

oportunidades de divulgação dentro e fora 

do país. Segundo ele, isso contribui para 

estimular a vinda de novos eventos para 

a capital mineira e para manter a média 

de ocupação nos hotéis após a Copa. “Os 

principais espaços para congressos e fei-

ras, como Expominas e Minascentro, têm 

taxa de ocupação média de 80%, chegan-

do, em alguns meses, a 100%. Ou seja, a 

cidade está sempre movimentada por cau-

sa dos eventos. Com a ampliação da rede 

hoteleira, a cidade terá mais estrutura para 

sediar outras atividades, já que alguns dos 

novos hotéis oferecerão, também, centros 

de convenções”, prevê. 
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Capital mineira ganha novos hotéis para receber torcedores para a Copa do Mundo de 2014

Pós-Copa preocupa rede hoteleira
Risco de superoferta é considerado alto após o evento
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Inovação é uma das qualidades que 

pode ser atribuída ao pulse: sistema de 
circulação extracorpórea pulsátil criado 

por quatro alunos no Inatel, de Santa Rita 

do Sapucaí. Com custos de produção cal-

culados, testes feitos, protótipo finalizado 

e até um plano de marketing elaborado, o 

trabalho foi o primeiro colocado na 1ª Feira 

de Ciências e Inovações Tecnológicas (Fei-

citec) promovida pelo Crea-Minas. 

A Feira teve 167 trabalhos inscritos 

em todas as regionais do Conselho, dos 

quais foram selecionados 34 para a eta-

pa final realizada em Belo Horizonte. Os 

vencedores receberam do Crea-Minas 

um prêmio em dinheiro no valor de 10 mil 

reais e da Fundação de Amparo à Pesqui-

sa de Minas Gerais (Fapemig), uma bolsa 

de iniciação científica para cada um dos 

integrantes do grupo. 

O pulse foi desenvolvido com o propó-

sito de transformar o conceito das cirur-

gias cardíacas, tornando-as mais seguras. 

Um projeto de engenharia associado a 

conceitos relacionados à área médica, que 

afeta diretamente pacientes que necessi-

tam de transplante cardíaco. 

Para Marília Martins Bontempo, do 7º 

período engenharia de elétrica, que inte-

gra o grupo de pesquisa, o aparelho traz 

uma série de inovações, além de reduzir 

o tempo de recuperação pós-cirúrgica 

em até 30%. Num ciclo cardíaco normal, 

o sangue é bombeado pelo ventrículo 

esquerdo, exercendo pressão pulsátil 

sob a parede arterial. Ela explica que os 

equipamentos de circulação extracorpó-

rea existentes não realizam essa tarefa, 

ocasionando lenta recuperação, além de 

riscos de hemorragia, embolia, arritmia e 

outros. “O pulse é uma válvula mecânica 

que, acoplada a uma máquina de circula-

ção extracorpórea convencional, é capaz 

de comprimir o sangue e liberá-lo na ve-

locidade que o médico determinar. Além 

disso, monitora a pressão, a temperatura 

sanguínea, o tempo de cirurgia e detecta 

automaticamente defeitos no posiciona-

mento da válvula e da bomba de rolete, 

além da presença de coágulos, e sinaliza-

ção sonora e visual em situações indese-

jáveis”, destaca a futura engenheira.

O invento contou com o apoio do médi-

co cirurgião cardiologista, Elias Kallás, que 

identificou a necessidade de um aparelho 

que levasse o sangue às extremidades do 

corpo. Os resultados apresentados pelo 

pulse em testes laboratoriais melhoram a 

hemodinâmica em relação aos aparelhos 

tradicionais. De acordo Elias Kallás, dos 

benefícios do aparelho desenvolvido se dá 

na microcirculação que favorece a osci-

lação das membranas celulares, além de 

beneficiar o fluxo sanguíneo cerebral.

Mário Henrique Carvalho de Oliveira, 

do 6º período de engenharia biomédica, 

também envolvido no projeto, destaca 

o incentivo do Inatel, que promove todo 

ano a Feira Tecnológica, já na 32ª edição, 

além da pré-incubadora que acolhe os 

projetos. Não é à toa que os três primeiros 

classificados na Feicintec foram trabalhos 

daquela instituição. “O Inatel dá todo su-

porte, todo apoio, os professores são muito 

dedicados tem orientado a gente o ano 

inteiro. Todas as universidade deviam dar 

oportunidade a seus alunos de mostrar o 

seu conhecimento por um Brasil melhor”, 

defende Mário. 

O valor comercial do pulse é 250 reais 

e hospitais e clínicas que utilizam um apa-

relho convencional de circulação extracor-

pórea para realizar cirurgias cardíacas po-

derão usá-lo. O valor equivale a 0,2% do 

custo total de uma máquina de circulação 

extracorpórea. “Já demos entrada nos pa-

péis para abrir a empresa e agora, com o 

prêmio, vamos registrar a propriedade in-

telectual, que custa R$ 5 mil”, comemora 

a estudante. No entanto, para ser comer-

cializado, o pulse precisa de cerca de dois 

anos para a certificação na Anvisa, como 

todo equipamento médico-hospitalar.

Além de Marília e Mário, compõem 

a equipe orientada pelo professor Bruno 

Monteiro, os estudantes Laura Costa Ca-

pistrano Cunha e Matheus Henrique Gatti 

Lopes, do 7º período de engenharia bio-

médica.

Pulse é o vencedor da 1ª Feicintec
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Mário Henrique e Marília Bontempo apresentaram o pulse na 1ª Feicintec na sede do Crea-Minas
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No dia 30 de novembro de 2013, o Crea-Minas, através de sua inspetoria em 
Passos, premiou engenheiros que tiveram atuação de destaque no ano de 2013 
na região Centro-Oeste do estado. “O nosso intuito é valorizar esse profissio-
nal que cumpre um papel tão relevante para o progresso do país”, destacou o 
inspetor-chefe da inspetoria de Passos, o engenheiro civil Leandro Costa Andrade 
Mendes.

A cerimônia, que contou com a presença de cerca de 600 pessoas, foi feita em 
parceria com a Comunidade Luso-Brasileira de Belo Horizonte que promoveu 
intervenções culturais com apresentações de músicas e danças típicas de dife-
rentes regiões de Portugal. Após a premiação, o presidente do Crea-Minas, en-
genheiro civil Jobson Andrade, e o prefeito de Passos, o também engenheiro civil 
Ataíde Vilela, firmaram acordo para a doação de um terreno onde será construída 
a nova sede da Inspetoria de Passos e a futura regional do Crea-Minas.

O Crea-Minas firmou, no dia 04 de novembro de 2013, com a prefeitura de João 
Monlevade e a Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

do Estado de Minas Gerais (Faea-MG) convênio para iniciar, a partir de 2014, o 
projeto Alianças pela Urbanicidade. O convênio, que será executado pela Associação 

dos Engenheiros de João Monlevade (AEJM), visa qualificar as posturas adotadas 
nas construções no município a partir de medidas responsáveis, como adequação 

de passeio, regularização de obra e orientação sobre destinação do entulho da 
construção. “A intenção primordial é ensinar como seguir a legislação de forma 
correta. A cidade vive um bom momento, especialmente na construção civil, e a 
parceria vem em boa hora”, afirmou o prefeito Teófilo Torres. O projeto irá coibir 

construções irregulares, ocupações desordenadas, além de invasões de áreas de risco 
e criação de loteamentos clandestinos.

Crea-Minas premia 
engenheiros em Passos

O Crea-Minas promoveu, até dezembro de 2013, 97 palestras que 
integraram o projeto Academia de Palestras do Colégio de Instituições 
de Ensino (CIE), em parceria com o Crea Júnior. As palestras, muitas de 
caráter institucional, visam estreitar os laços entre os futuros profissionais 
e o Conselho. O Crea Júnior inaugurou 17 novos núcleos em 2013 e é 
um dos responsáveis pelas palestras que são proferidas nos workshops e 
durante as semanas de engenharia realizadas nas instituições de ensino.

Jovens Lideranças
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Alianças pela Urbanicidade em João Monlevade
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Foi realizada entre os dias 21 e 25 de outubro, em Pará de Minas, 
a I Semana de Engenharia e Arquitetura (Semeae). Organizado 
pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pará de Minas 
(AEAPAM), com o apoio do Crea-Minas, o evento contou com 
a presença do inspetor chefe de Pará de Minas, o engenheiro 
de operação e mecânica de manutenção Ildes Pacheco, e do 
presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o engenheiro 
civil Gilson Queiroz. Durante o evento, foram abordados temas 
como planejamento contra enchentes na cidade e a importância 
do aperfeiçoamento profissional para o futuro da engenharia. 
Além das palestras e debates, ocorreram apresentações culturais, 
demonstrando ao público que a engenharia pode estar presente 
em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na divulgação da 
produção cultural.

I Semana de Engenharia e Arquitetura de Pará de Minas

I Semana de Engenharia em Manhuaçu
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Foi realizado no dia 17 de dezembro, na sede do Crea-Minas, o Seminário de 
Educação a Distância (EAD). Durante o evento que contou com a participação 

da Coordenadora Estadual de Colégios e Instituições de Minas Gerais (CIE-MG), 
a engenheira civil Enid Drumond, foram proferidas várias palestras. Foram 

abordados temas como o panorama mundial e nacional da educação a distância 
e a visão dos setores público e privados sobre essa modalidade de ensino. 

Ao final do evento foi realizada uma mesa redonda com os palestrantes, que 
enfatizaram a importância de se discutir a Educação a Distância, 

pratica adotada por diversas instituições de Ensino do país.

Seminário EAD
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Entre os dias 06 e 08 de novembro foi realizada em 
Manhuaçu a 1ª Semana de Engenharia. Com o objeti-
vo divulgar as boas práticas da engenharia, as novas 

tecnologias e o seu uso em favor da sociedade, o evento 
incluiu diversas palestras técnicas distribuídas nos três 
dias. Para a inspetora-chefe do Crea-Minas na cidade, 
engenheira civil Alessandra Ambrósio, a realização da 

semana foi muito importante, sobretudo, para mobilizar os 
profissionais locais a discutirem sobre os problemas do  

município. “A nossa intenção é mostrar às pessoas como 
a engenharia pode contribuir para o 

desenvolvimento da nossa cidade e de que ela não 
atua sozinha, é preciso a contribuição de todos”, afirmou. 
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Em ofício enviado às pre-

feituras e demais órgãos que 

contratam serviços de profis-

sionais da área tecnológica, 

o Crea-Minas alertou os 

gestores sobre as respon-

sabilidades de quem tenta 

impedir ou dificultar o exercí-

cio das atividades na área da 

engenharia.

No documento, o 

Conselho se ma-

nifesta a favor do 

legítimo exercício 

dos profissionais 

da engenharia e 

chama a atenção 

para o fato de que 

após a entrada em 

vigor da Lei 12.378, 

de 31 de dezembro de 

2010, que regulamentou 

o exercício da arquitetura 

e urbanismo com a criação do 

conselho federal e dos conselhos 

regionais que regulamentam as 

atividades destas áreas, alguns 

profissionais da engenharia estão 

sendo prejudicados e, em alguns 

casos, impedidos ilegalmente de 

exercerem suas atividades profis-

sionais, em especial no âmbito das 

prefeituras municipais.

Segundo a assessora parlamentar do 

Crea-Minas, a advogada Maria de Fáti-

ma Amaral, o documento esclarece que, 

ao contrário da previsão legal contida na 

lei 12.378/2010, a resolução 051/2013 

extrapolou os limites ao especificar os 

campos de atuação dos profissionais na 

arquitetura e urbanismo. “Essa norma tenta 

tornar privativa atribuições que legalmente 

são compartilhadas com os profissionais 

do Crea-Minas. Neste sentido, os coman-

dos contidos no seu bojo não possuem 

qualquer efeito prático e legal, pois obje-

tivam restringir ou suprimir áreas de atua-

ção, atribuições e atividades que são com-

partilhadas com os profissionais vinculados 

ao Sistema Confea/Crea”, explica.

O ofício enviado pelo Crea-Minas aos 

órgãos que contratam os profissionais 

da engenharia ressalta ainda que a Lei 

12.378/2010, em seu artigo 3º, deixa 

claro que caso haja normas conflitantes 

entre os conselhos profissionais envolvi-

dos, a controvérsia seja resolvida por meio 

de resolução conjunta de ambos os con-

selhos. Esclarece também que, enquanto 

a resolução conjunta não for editada, em 

caso de impasse, será aplicada a norma 

do conselho que garanta ao profissional a 

maior margem de atuação, até que a con-

trovérsia seja resolvida judicialmente ou 

por arbitragem.

Segundo o documento, a legislação 

prevê a solução destes conflitos de forma 

doméstica e enquanto não houver reso-

lução conjunta por parte dos dois conse-

lhos prevalece cada norma para os seus 

respectivos profissionais. Maria de Fátima 

explica que dessa forma, não há como 

afirmar que atribuições legalmente com-

partilhadas são privativas deste ou daquele 

profissional. “Esta conclusão está clara. 

Mais que clara, está claríssima, sendo que 

por cautela é preciso ressaltar que maior 

garantia para os profissionais tem aquela 

norma que não torna privativas atribuições 

que são verdadeiramente compartilhadas. 

Este é o posicionamento dos tribunais que 

já julgaram demandas desta natureza e 

assim se posicionaram”, afirma Maria de 

Fátima.

Para a advogada, uma norma porta-

dora de status hierarquicamente inferior 

à lei não revoga e nem modifica o que foi 

normatizado por esta lei. “Assim, qualquer 

impedimento no exercício dos profissionais 

do Crea-Minas em decorrência de atos 

desta natureza, fere a legislação vigen-

te, em especial garantias constitucionais, 

atraindo para o gestor público causador 

do dano as responsabilidades previstas na 

legislação vigente”, enfatiza.

Abenc ganha liminar contra 
Resolução 051
Numa demonstração de que a resolu-

ção 51/2013 contém vícios de ilegalida-

de, no dia 28/11/2013 a Justiça Federal 

suspendeu os seus efeitos em decorrência 

da ação judicial movida pela Associação 

Brasileira de Engenheiros Civis (Abenc), 

concedendo o pedido de tutela antecipada 

formulado pela referida associação. Neste 

sentido, todos os profissionais filiados à 

Abenc serão alcançados pelos benefícios 

desta decisão, que somente será modifica-

da por decisão final do processo ou por re-

solução conjunta editada pelos Conselhos 

envolvidos.

Leia os documentos completos:

.: http://www.crea-mg.org.br/Docu-

ments/oficio-exercicio-engenharia.pdf 

.: http://www.crea-mg.org.br/Docu-

ments/Decisao-abenc-res51.pdf

Crea-Minas reafirma as atribuições dos 
profissionais da área tecnológica
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Neto de engenheiro eletricista e filho de engenheiro civil, Rei-

naldo Alves Costa Neto, quando criança, costumava visitar obras de 

engenharia com o pai. “A engenharia para mim é um exercício de 

vida e eu pude verificar ao longo dos anos que minha decisão foi 

acertada”, afirma. Reinaldo seguiu a profissão do pai e concluiu seu 

curso de graduação bem jovem, aos 22 anos. Desde então nunca 

abandonou o ambiente da área tecnológica.

Diretor da Copasa Serviços de Irrigação, Reinaldo ainda arruma 

tempo para atuar na iniciativa privada como consultor técnico em 

dois escritórios de engenharia, no ramo da pecuária e na política 

como secretário-geral da Executiva do PSDB de Belo Horizonte. 

Perguntado se há preferência por algumas destas atividades, o 

engenheiro é taxativo. “Exerço com o mesmo entusiasmo todas as 

minhas tarefas. Não consigo ficar parado, sou condicionado a estar 

sempre produzindo algo, seja em casa ou no trabalho”, afirma. Se-

gundo ele, a militância política foi descoberta ainda na juventude, 

por inspiração de líderes que criaram o partido que hoje dirige. Já 

o gosto pela atividade rural é herança de família.

Apaixonado pela profissão, Reinaldo defende que os engenhei-

ros devem se posicionar tecnicamente na formulação de políticas 

públicas. “Temos urgência nisso, pois à medida em que verifica-

mos a ausência de uma posição científica no que tange à infraes-

trutura, cometemos erros inaceitáveis que poderiam ser evitados 

se aproveitássemos a oferta de recursos existente”, argumenta. 

Crítico da má administração de projetos na engenharia pública, 

defende que a intervenção física de uma obra só deve acontecer 

quando for estabelecido um projeto executivo. “O imediatismo das 

gestões, no entanto, faz com que este processo seja acelerado. Já 

presenciei várias vezes obras sendo paradas em função de proje-

tos mal elaborados e projetos que são constituídos paralelamente 

à execução da obra. Só teremos avanços na infraestrutura com 

o uso de recursos públicos quando entendermos que um projeto 

bem elaborado é peça fundamental para que possamos planejar 

o futuro. Sempre vai haver adequações, mas elas devem ser mí-

nimas”, explica. Ele também critica os baixos salários pagos aos 

engenheiros e defende melhora significativa na remuneração dos 

profissionais que atuam no setor público.

O engenheiro civil tem no currículo grandes obras, entre elas a 

coordenação do projeto e obra da cidade administrativa do Estado, 

projetada por Oscar Niemeyer. Ele conta que em seu pico, no ano 

de 2009, a contrução contava com 22 mil colaboradores diretos 

e indiretos. Para erguer o complexo foram gastos 200 mil metros 

cúbicos de concreto, 13 milhões de quilos de ferragens e mais de 

100 mil metros quadrados de vidro. “A execução durou 28 meses 

e a entrega num prazo tão curto, quando comparado à grandeza 

do empreendimento, o maior do país a seu tempo, só foi possível 

porque nos dedicamos intensamente ao projeto. Foram três anos 

de trabalho intenso, mas valeu a pena”, pondera.

Os desafios enfrentados durante a obra lhe renderam o livro 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, fruto de um diá-

rio que Reinaldo manteve durante todo o trabalho. Dividido em dois 

volumes, um dedicado ao memorial descritivo e outro ao acervo 

visual, o livro permite compreender todo o processo da obra.

O homem entusiasmado e com discurso consistente no traba-

lho torna-se um pouco mais reservado ao falar da família. Mas rela-

ta com orgulho que seu nome é uma herança que perdura por três 

gerações Costa. “O primeiro Reinaldo foi meu trisavô, um imigrante 

italiano, e espero que as próximas gerações deem sequência a 

isto”, afirma. Casado e pai de três filhos, Reinaldo também conta 

que deposita em seu caçula, que tem seis anos, as esperanças de 

que a família prossiga com as atividades na engenharia. “Tenho 

um advogado e uma veterinária que me dão muito orgulho, mas 

gostaria que pelo menos um deles se interessasse pela área”, afir-

ma. É também ao lado do caçula que ele diz passar a melhor hora 

do seu dia, quando por pouco mais de meia hora sentam-se num 

banquinho na porta da escola do menino para conversar e treinar a 

leitura. Segundo ele, sua aposentadoria será daqui a 20 anos, para 

que as conversas na pracinha da escola possam ser transferidas 

para o ambiente da engenharia.

Reinaldo acredita que a opção pela engenharia foi acertada

De pai para filho
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O Crea Cultural, em parceria com o Crea-Minas e o 
Iepha-MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais), promoveu o concurso 
fotográfico Um olhar para o Barroco Mineiro, em 
2013. Com o objetivo de valorizar o  barroco mineiro, 
o concurso homenageou o bicentenário da morte de 
Aleijadinho. Além, das três fotografias premiadas, todas 
as 70 fotografias de diferentes monumentos, obras, 
igrejas e esculturas que evidenciam o Barroco Mineiro. 
participaram de uma exposição no Crea Cultural.

1º Lugar
Profeta Joel
Welerson Geraldo  
Athayde Fernandes

3º Lugar
Reflexo do Barroco

José Francisco G. Neto

2º Lugar
Anjo

Alexandre Lúcio
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Na Rússia, um casal divide uma man-

ga Palmer no café da manhã. No mes-

mo dia, um alemão toma uma cerveja e 

tempera um salsichão com limão tahiti. O 

que há de comum nessas cenas? Tanto a 

manga como limão são frutos cultivados 

no Projeto Jaíba, na cidade do mesmo 

nome, no Norte de Minas Gerais. Maior 

projeto de irrigação da América Latina, o 

Jaíba foi inaugurado na década de 1950 

e hoje exporta frutas para países da União 

Europeia e da América do Sul, além de 

abastecer Minas Gerais, São Paulo, Rio 

de Janeiro e o Distrito Federal. Somente 

no Perímetro de Irrigação Jaíba Etapa I 

são cultivadas mais de setenta espécies, 

com destaque para o limão tahiti, a ba-

nana-prata, a banana-nanica, o mamão, a 

atemoia e a pinha, além de sementes de 

hortaliças e olerícolas.

Fruto da parceria da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

(Codevasf) e da Fundação Rural Mineira 

de Colonização e Desenvolvimento Agrário 

(Ruralminas), o projeto tem grande impacto 

econômico na região e é hoje um dos mais 

importantes empreendimentos agrícolas do 

Brasil. “O projeto Jaíba disponibiliza para a 

sociedade plena utilização dos recursos 

tecnológicos edificados, transformando 

definitivamente o rumo da região, que sai 

de uma situação de pobreza e passa a se 

comparar com regiões grandes produtoras 

de alimentos do Brasil”, ressalta o enge-

nheiro agrônomo Fernando Britto, chefe de 

gabinete da Codevasf em Minas Gerais.

Com mais de 35 mil hectares de área 

plantada, abrigando grandes empresas 

como a Sada e a Pomar Brasil, o Projeto 

Jaíba também abriga outras 325 médias 

empresas e cerca de dois mil pequenos 

produtores, que juntos chegaram a produ-

zir 1,35 milhão de toneladas de alimentos 

em 2012, com 18.500 empregos gerados, 

de acordo com a Ruralminas.

Segundo Geraldo Ricardo Neri Pinto, 

técnico em agropecuária e gerente da 

divisão do Projeto Jaíba da Emater-MG, 

ele possui um papel fundamental para 

o desenvolvimento da cidade e de toda 

a região Norte de Minas Gerais. “Hoje, 

Jaíba é considerada uma das maiores 

fronteiras agrícolas do país em função da 

grande disponibilidade de água e terras 

férteis”, destacou.

A atuação da Emater garante apoio 

aos pequenos produtores da região, que 

usam da infraestrutura de irrigação e pre-

cisam de orientação técnica para garantir 

a eficiência da produção. A unidade da 

empresa no Jaíba mantém no municí-

pio uma equipe de 27 profissionais para 

atender as necessidades dos agricultores. 

O produtor rural Wadson Flankey, que pro-

duz cerca de mil toneladas de frutas por 

ano, ressalta a atuação de engenheiros e 

técnicos na região: “Os engenheiros e téc-

nicos fazem visitas periódicas ou quando 

são solicitados pelo produtor. Quando per-

cebem alguma deficiência, indicam ações 

que visam conter os problemas”, afirma.

A assessoria técnica aos produtores 

tem sido um dos fatores que contribui 

para a construção e adaptação de tec-

nologias de produção ambientalmente 

corretas, estimulando a produção de ali-

mentos sadios e de melhor qualidade e 

fazendo com que os produtos da região 

do Jaíba ganhem o mundo.

Em 2013, os produtos do Projeto Jaí-

ba ganharam um selo que identifica todas 

as frutas produzidas na região, levando o 

nome de Jaíba para todo o Brasil e vá-

rias partes do planeta. “Na verdade, mais 

do que um selo, trata-se de uma marca. 

Estamos criando uma identidade, não 

só para a região produtora, mas notada-

mente para o produto que advêm daquela 

área”, afirma o subsecretário de Indústria, 

Comércio e Serviços da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Marco Antônio Rodrigues.

Os bons frutos de Jaíba

Grande disponibilidade de água e terras fertéis fazem de Jaíba uma das maiores fronteiras agrícolas do país
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Visando ampliar o diálogo com as outras mídias do Crea-Minas, neste 
espaço você encontra as principais matérias publicadas na Vértice On-line. 

Acessando os endereços ao final de cada chamada, encontrará a matéria 
completa no portal do Conselho. 

Além disso, terá acesso a outras matérias já publicadas. A versão eletrônica 
da Vértice é atualizada com frequência, trazendo vários assuntos de interesse 
dos profissionais da área tecnólogica.

Nova editoria aborda o dia a dia do Crea-Minas

A Universidade Federal de 
Itajubá recebeu a maior honraria 
concedida pelo poder legislativo 
estadual. Em reunião especial, a 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais reconheceu a relevância 
da instituição para Minas. É 
considerada a primeira universidade 
tecnológica e foi a décima escola de 
engenharia do país.
http://tinyurl.com/19SoSite03

O Crea-Minas assinou convênio com a Defensoria Pública do Estado de 
Minas Gerais. O termo de cooperação técnica entre a Câmara de Mediação 
e Arbitragem do Conselho (CMA Crea-Minas) e a Defensoria tem por objetivo 
a instauração e prestação de assistência jurídica aos procedimentos de 
conciliação referentes aos conflitos que envolvam, direta ou indiretamente, 
matérias da área tecnológica. http://tinyurl.com/19SoSite01

O Crea Cultural, na sede do Crea-
Minas, foi palco do lançamento 
do livro Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves, de 
autoria do engenheiro civil Reinaldo 
Alves Costa Neto. A publicação, em 
dois volumes, retrata os 36 meses 
de projeto e os 28 de execução. 
http://tinyurl.com/19SoSite04

Dois representantes do Crea-Minas, o engenheiro químico 
Fabiano Baroncelli e o engenheiro civil Fernando Vilaça, tomaram 
posse como membros do Comitê Municipal sobre Mudanças 
Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE), órgão da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (SMMA).
http://tinyurl.com/19SoSite05

100 anos da Unifei

Parceria Crea-Minas e Defensoria Pública

Livro sobre construção da 
Cidade Administrativa 

Mudanças Climáticas e Ecoeficiência

Seminário Comitês de Bacia 
Hidrográfica: o papel e a atuação 
técnica do Crea-Minas e Abes-MG 
discutiu estratégias do exercício 
da representação das entidades 
nos Comitês, além da troca de 
experiências sobre a gestão das 
águas no estado. 
http://tinyurl.com/19SoSite02

Comitês de Bacias

Le
id

ia
ne

 V
in

ha
l

Br
un

o 
Fi

lip
e

De
bi

 S
ar

m
en

to

Br
un

o 
Fi

lip
e

Pe
dr

o 
Pa

iva



Indicadores

35
REVISTA VÉRTICE

CREA-MINAS

Valores de Anuidade de Profissionais

Graduação  1x até 31/01 
ou 2x - 31/01 

e 28/02

 1x até 28/02 
ou 2x - 28/02 

e 31/03

1X até 31/03 6x em 31/01, 28/02, 
31/03, 30/04. 02/06 

e 30/06
Superior R$ 350,00 

2 x R$ 175,00
R$ 370,00

2 x R$ 185,00
R$ 413,67 R$ 413,67

 6 x R$ 68,95
Médio R$ 175,00

2 x R$ 87,50
R$ 185,00

2 x R$ 92,50
R$ 206,84 R$ 206,84

6 x R$ 34,47

Valores de Anuidade de Empresas
Faixa Classes de Capital Social Anuidade 

única
Pagamento Parcelado 

(6 x)
1ª Até 50.000,00 R$ 391,26 R$ 65.21
2ª de 50.000,01 até 200.000,00 R$ 782,51 R$ 130,42
3ª de 200,000,01 até 500.000,00 R$ 1.173,77 R$ 195,63
4ª de 500.000,01 até 1.000.000,00 R$1.565,02 R$ 260,84
5ª de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 R$ 1.956,28 R$ 326,05
6ª de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 R$ 2.347,53 R$ 391,25
7ª acima de 10.000.000,00 R$ 3.130,04 R$ 521,67

A Instrução de Serviço completa pode ser consultada no site do Crea-Minas (www.crea-mg.org.br). Lá encontram-se os casos especiais de descontos, bem como multas a serem aplicadas em caso de atraso.

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Faixa Tabela A / Valor do Contrato / Obra ou Serviço TAXA DE A.R.T. 

1 até 8.000,00 R$ 63,64
2 de 8.000,01 até 15.000,00 R$ 111,37
3 acima de 15.000,01 R$ 167,68

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

1 até 200,00 R$ 1,23
2 de 200,01 até 300,00 R$ 2,51
3 de 300,01 até 500,00 R$ 3,74
4 de 500,01 até 1.000,00 R$ 6,26
5 de 1.000,01 até 2.000,00 R$ 10,07
6 de 2.000,01 até 3.000,00 R$ 15,09
7 de 3.000,01 até 4.000,00 R$ 20,24
8 acima de 4.000,01 Tabela A

Taxas de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) principal (matriz) R$ 190,60
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.) R$ 190,60
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966) R$ 95,02
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro R$ 62,04
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional R$ 39,13
c) prorrogação de registro provisório ISENTO
d) recadastramento R$ 39,13
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP Isento
b) para profissional sem RNP R$ 39,13
IV – a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional R$ 39,13
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional que possua prazo de validade Isento
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídica:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica Isento
b) anotação de curso Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado isento
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 ARTs R$ 39,13
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 ARTs R$ 79,37
f) 1ª emissão de acervo técnico com registro de atestado Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado R$ 64,28
h) emissão de certidão de A.R.T.s – até 20 A.R.T.s R$ 39,13
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s R$ 79,37
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física e jurídica R$ 238,11
k) emissão de quaisquer outros documentos e anotações R$ 39,13
l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e 
no exterior por contrato

R$ 238,11

MULTAS DE INFRAÇÃO
ALÍNEA Valor da Multa

A R$ 504,71
B R$ 1.008,97
C R$ 1.681,84
D R$ 1.681,84
E R$ 5.044,95

Taxas do Crea-Minas
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014 

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

Normal Alto Normal Alto Normal Alto
dezembro/13 1.212,00 1.316,55 1.041,23 1.148,17 1.386,16 1.527,32
novembro/13 1.209,21 1.313,64 1.038,77 1.145,50 1.382,80 1.523,73
outubro/13 1.204,80 1.309,55 1.035,16 1.142,39 1.378,02 1.519,60

setembro/13 1.204,28 1.307,67 1.034,59 1.139,83 1.377,52  1.516,40
agosto/13 1.198,91 1.302,87 1.029,69 1.135,50 1.371,38 1.510,96
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

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses RP1Q G1
dezembro/13 1.101,15 575,80

novembro/13 1.100,23 575,87

 outubro/13 1.094,48 572,41

setembro/13 1.094,22 571,62

agosto/13 1.092,51 568,46

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

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de janeiro/2013 a dezembro/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

dezembro/13 1.089,31 1.312,42 1.598,93 1.002,59 1.228,26 952,77 1.063,71 1.287,75 715,61 1.030,96 1.335,58

novembro/13 1.089,84 1.309,04 1.595,58 1.004,62 1.225,66 954,86 1.061,32 1.331,78 716,37 1.028,55 1.331,78

outubro/13 1.085,50 1.308,66 1.596,60 998,25 1.223,16 948,40 1.059,20 1.283,53 711,14 1.026,22 1.328,90

setembro/13 1.083,36 1.304,25 1.588,32 996,76 1.220,27 946,85 1.056,67 1.277,94 711,29 1.023,74 1.327,31

agosto/13 1.081,07 1.303,37 1.587,36 994,31 1,217,76 943,56 1.054,03 1.275,35 708,90 1.021,20 1.322,62

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
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Águas de Roma

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

Do mesmo modo que o metal enferruja 
com a ociosidade e a água parada perde 
sua pureza, assim a inércia esgota a 
energia da mente.

Leonardo da Vinci

 Domínio tecnológico
Cimento vulcânico, tijolos e pedras ajudaram a forjar o poder de Roma. Os aquedutos eram proezas de engenharia, dependendo unicamente da 
gravidade para assegurar o fluxo d’água por todo o Império Romano, que se estendeu da Alemanha ao norte da África.

Precisão
Os aquedutos operavam dentro de parâmetros pre-
cisos de tolerância. O desafio consistia no caimento 
exato. Se muito grande, a água transbordaria; se 
muito baixo, empoçaria. 

Além da água
Muito além de fornecer água, essas estruturas representavam o domínio da tecnologia 
dos engenheiros romanos. Ou melhor, representam! Alguns continuam de pé: Aqueduto 
de Segóvia (Espanha), Pont du Gard (França), Aqueduto de Valens (Turquia), Pont de les 
Ferreres ou del Diable (Espanha) e Acueducto de los Milagros (Espanha). 

Aqueduto da Carioca
Considerada a obra de maior porte do Brasil 
colonial, é um dos cartões postais do Rio de 
Janeiro. Os Arcos da Lapa foram concluídos 
em 1723 e reinaugurados após reconstru-
ção, em 1750.

Gente escaldada
O banhista seguia um ritual, embora não 
fosse rígido. Exercitava-se na palestra (pá-
tio). Despia-se no apodyterium (vestiário), 
seguia para a sudatoria para um banho a 
seco, para o caldarium (banho quente) e 
para o tepidarium (banho morno) até se 
refrescar no frigidarium (banho frio).

Aquecimento global
Abastecidas por aquedutos, as termas eram compos-
tas por salas projetadas para manter a água, o piso e 
as paredes aquecidos pela lenha das hipocaustas. Es-
ses fornos espalhavam o calor por cavidades embaixo 
do piso e por meio de tubos de cerâmica que subiam 
pelo interior de paredes ocas.

Mapa atualizado
Em 2013, um grupo de espeleólogos estava finalizan-
do o mapeamento dos aquedutos da Roma Antiga. O 
objetivo é atualizar o mais recente mapa superficial da 
rede, compilado no começo do século XX pelo arqueó-
logo britânico Thomas Ashby.

Nome  Data   Extensão Extenção 
  (estimada)  total  subterrânea 
  
Aqua Appia 312 a.C   16 km  11 km
Anio Vetus 270 a.C   64 km  63,2 km
Aqua Márcia 144 a.C.   90 km  80 km
Aqua Tepula 125 a.C   18 km  11 km
Aqua Julia 33 a.C   23 km  11 km
Aqua Virgo 19 a.C   23 km  11 km
Aqua Alsietina  2 a.C   23 km  22,6 km
Anio Novus 38 a 52    69 km  55 km
Aqua Claudia 38 a 52    87 km  74 km
Aqua Traiana 109    56 km  46 km
Aqua Alexandrina 226   23 km  16 km

Principais Aquedutos Romanos

Resorts Romanos
Termas designava os locais destinados aos banhos públicos. 
Além da higiene corporal e terapia por águas com proprie-
dades medicinais, elas tinham diversas opções de lazer. As 
famosas Termas de Caracalla, em Roma, eram compostas 
por jardins, lojas, biblioteca, museu e salas de ginástica e 
massagem. 
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Pelo Espaço - Uma 
nova política de 
espacialidade
Doreen Massey Berttrand
Brasil Editora

Um apaixonado debate para 
a revitalização do modo como 
imaginamos o espaço, da autora 
ganhadora do prêmio mundial da 
geografia. Pelo espaço, de Doreen 
Massey, é leitura essencial para 
todos que se interessam pelo 
espaço e pela virada espacial nas 
ciências sociais e humanas. Sério, 
mas às vezes irreverente, é um 
manifesto que se faz necessário, 
que nos obriga a reimaginar es-
paços para esta época e enfrentar 
seus desafios.

Os Miseráveis
Victor Hugo
Cosac Naif 

Edição comemorativa do bicen-
tenário de Victor Hugo (1802-
1885). Um romance que repre-
sentou para a literatura “o mesmo 
que a Revolução Francesa na 
História”, segundo o crítico Sér-
gio Paulo Rouanet. O fio condutor 
é Jean Valjean, que, por roubar 
um pão para alimentar a família, 
é preso e passa dezenove anos 
encarcerado. Solto, é acolhido por 
um bispo. O encontro transforma 
radicalmente sua vida e, após 
mudar de nome, Valjean prospe-
ra como negociante de vidrilhos, 
até que novos acontecimentos o 
reconduzem ao calabouço.

De engenheiro a líder, 
no melhor estilo!
Mauro Roberto de Castro

Quantidade e qualidade são os 
principais desafios que o Brasil 
deve enfrentar nos próximos anos 
quando o assunto é a formação 
de engenheiros. A proposta do 
livro é tratar o tema liderança em 
linguagem e contexto próprios 
aos engenheiros, apresentando 
um programa customizado que os 
possibilite estarem mais prepara-
dos para seus desafios e para as 
necessidades do país.

Mapa
Weber Lopes
Tratore

Mapas de Weber Lopes não é 
um lugar. É um caminho. Os ei-
xos musicais sobre os quais o 
violonista e compositor traça o 
seu mapa autoral deságuam em 
percursos líricos, em novas traje-
tórias de uma música visual, cine-
matográfica. Na miríade de seus 
especialíssimos convidados (Zeca 
Assumpção, Toninho Ferragutti, 
Proveta, Teco Cardoso, Carlos 
Malta, Limão e Guello) esse tra-
balho poderia incorrer em algum 
risco de perda de foco da pro-
posta. No entanto, o que se ouve, 
se vê, é um magistral controle da 
cena, das possibilidades, dos ce-
nários infinitos descortinados pela 
coerências das faixa e do conjun-
to, abrindo-se como cadeias de 
montanhas de uma paisagem que 
não cessa de ser reinventada.

Arranjos para assobio 
Manoel de Barros

O universo poético de Manoel 
de Barros é formado por coisas 
banais retiradas do cotidiano do 
Pantanal, local ancestral onde os 
seres miúdos e os animais sil-
vestres reinam e compõem um 
bestiário particular. O cenário é o 
da floresta, do mato embrenhado, 
das extensões dos rios. Tudo se 
mistura num processo de troca 
e sinestesia. A natureza se hu-
maniza, confundindo-se com o 
próprio homem. Em Arranjos para 
assobio, críticos e personalida-
des como Antonio Houaiss, Millôr 
Fernandes e Ênio Silveira o enal-
teceram. A partir daí, despertou o 
interesse do público e alcançou a 
consagração da crítica.

America Economia
www.americaeconomiabrasil.
com.br

Site da revista America Econo-
mia Brasil. Bom para quem cur-
te análise econômica, finanças 
e negócios da América Latina. A 
revista é editada mensalmente 
em espanhol e português. Edi-
tores e jornalistas do grupo em 
Miami, Santiago, Buenos Aires, 
Lima, Bogotá, Cidade do México e 
São Paulo, assim como uma rede 
de correspondentes ao redor do 
mundo, asseguram uma cober-
tura única do desenvolvimento 
dos negócios internacionais com 
perspectiva latino-americana.

Cidades sustentáveis, 
cidades inteligentes 
Desenvolvimento 
sustentável num 
Planeta Urbano
Carlos Leite de Souza e Juliana 
di C. M. Award
Editora Bookman

A obra oferece um panorama da 
sustentabilidade das cidades, 
abordando seus maiores desafios: 
questões ambientais, moradia, 
mobilidade, exclusão e seguran-
ça, oportunidades, governança. 
O autor propõe o debate de como 
tornar as cidades sustentáveis 
e inteligentes, apresentando os 
conceitos mais importantes do 
urbanismo sustentável, os novos 
paradigmas e exemplificando as 
iniciativas bem-sucedidas com 
casos reais.

Erramos 
Abaixo a apresentação correta do livro:

Territórios da 
Universidade - 
Permanência e 
Transformações
Carlos Alberto Maciel 
e Maria Lúcia Mallard 
(Organizadores)
Editora UFMG

Esta publicação tem um duplo sentido: o de 
consolidar um registro histórico do plane-
jamento físico da UFMG desde a sua fun-
dação, destacando algumas experiências 
reconhecidas nacionalmente, e o de apre-
sentar visões críticas e prospectivas que 
orientem ações futuras de planejamento, in-
cluindo questões contemporâneas de sus-
tentabilidade, desempenho energético das 
edificações, industrialização da construção 
e integração da Universidade com a cidade.

CD
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Diálogo

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

FacebooK 
www.facebook.com/CreaMinas

Flickr 
www.flickr.com/photos/crea-minas

www.radiocreaminas.com.br

www.youtube.com/creaminas

www.crea-mg.org.br/webtv

Twitter 
twitter.com/Crea_Minas

YOUTUBE LOGO SPECS

WEB on dark backgroundson light backgrounds

main red

#CD332D
R205  G51  B45

gradient bottom

#6E0610
R110  G6  B16

white 
gradient top

#CD332D
R205  G51  B45

white
gradient bottom

#D5D5D2
R213  G213  B210

black
gradient bottom

#231F20
R35  G31  B32

black
gradient top

#3D3C3C
R61  G60  B60

standard

watermark

stacked logo (for sharing only)

standard

watermark

stacked logo (for sharing only)


