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ESPAÇO DO LEITOR
Como o nosso grupo é composto por
pessoas e profissionais de diversas
áreas, penso que a Revista Vértice,
nesta Edição Especial, trata e aborda
o tema em linguagem acessível e poderá, com certeza, nos dar uma orientação para buscar mais informações
técnicas e jurídicas acerca do tema.
Sendo assim, dentro da possibilidade,
gostaria de saber se é possível obter
junto ao Crea-Minas um determinado
número de revistas, para que eu possa
distribuir entre os integrantes de meu
grupo.

pode contribuir para reverter essa realidade.
Realmente, esse tipo de saneamento
é uma solução competitiva de baixo
custo e possui várias vantagens sobre
os demais métodos atualmente utilizados. Sinto orgulho de observar pessoas e instituições que se dedicam a
tarefas tão nobres. A ideia de conciliar
paisagismo e tratamento de esgoto é
simplesmente fantástica.
Por fim, parabenizo o trabalho do biólogo sanitarista André Baxter Barreto e
sua empresa pela iniciativa inovadora,
e desejo sucesso no empreendimento.

Atenciosamente
Atenciosamente,

4

V

É

R

T

I

C

E

a

b

r

i

l

.

m

Prezado editor,
Aproveito a oportunidade para parabenizar a Revista Vértice, que apresenta
geralmente reportagens que destacam a qualidade da engenharia mineira e nacional. E, em especial, destaco
a reportagem ambiental “Tratando esgotos com plantas”, da Vértice nº 28.
Como engenheira e paisagista, o tema
ecológico logo chamou minha atenção.
Esse tipo de tema não pode se esgotar
e deverá ser constante e sistemático,
sendo de suma importância tecnológica e ambiental.
A carência nos serviços de tratamento
de esgoto no Brasil é grande e quando, existem, são sistemas caros e
complexos. O interessante, como se lê
na reportagem é que essa tecnologia
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Recebi em casa a Revista Vértice. Maravilha de conteúdo! Brilhante ideia
abordar o tema Mineração.
Resido em Belo Horizonte, mas virtualmente, somos um grupo de pessoas,
hoje com sessenta e cinco integrantes, todos de Paracatu, Minas Gerais,
nascidos entre os anos de 1958 e
1962 aproximadamente.
Reunimo-nos, pela primeira vez em
2011. Estamos nos organizando, nos
mobilizando, nos encontrando e temos
objetivos e metas para o melhor pela
nossa terra natal, Paracatu–MG.
Paracatu, histórica pelo ouro e hoje
com uma empresa mineradora multinacional administrando.
Como não poderia ser diferente, o primeiro item que se apresenta em nossa
lista de assuntos é a mineração (benefícios, malefícios, evolução, segurança
pública, qualidade de vida, etc...)

Suely Gomes Pacheco - Engenheira de
Produção/Civil, especialista em projetos de tubulação industriais e pósgraduada em paisagismo e revitalização ambiental.
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Enos Marcos da Mota Bastos
Engenheiro eletricista
____________________________

Prezado editor,
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Carreira no Estado
EDITORIAL

Carlão/Estúdio Click

A importância do profissional da área tecnológica para o desenvolvimento do
país é sabida por todos. Por meio das mãos desses profissionais, o Brasil avançou em
diferentes áreas e alcançou números que contribuíram significativamente para o seu
crescimento. A atuação em infraestrutura, em logística de transportes, na mineração,
nas telecomunicações, na área ambiental, na agronomia, entre outras áreas, demonstra a força da categoria. Contudo, esse trabalho ainda não é de todo reconhecido.
Em campanha pela criação da Carreira de Estado em Minas Gerais da Engenharia, Arquitetura, Geografia e Geologia, os servidores estaduais, juntamente com as
associações e entidades sindicais, empunham uma luta digna pelo reconhecimento
dos serviços prestados por eles. A reivindicação é para que os servidores engenheiros,
arquitetos, geólogos e geógrafos sejam contratados com a titulação na qual se formaram. Hoje, eles são classificados em Minas Gerais como analistas, gestores e fiscais
no Estado. Essa situação torna-se um risco na medida em que possibilita a outros
profissionais não habilitados assinarem documentos e assumirem responsabilidades
que são exclusivos da área da engenharia, arquitetura, geologia e geografia.
A reivindicação da carreira implica, nesse sentido, em uma necessidade prática
e conveniência de ordem técnica e administrativa. Os profissionais que desempenham
funções técnicas precisam ser alocados em carreiras específicas e atividades afins, segundo a natureza, a complexidade e o grau de responsabilidade de suas atribuições.
Isso constitui um passo seguro e necessário para estruturar e capacitar o Estado no
atendimento às demandas colocadas pela sociedade nesse setor.
O acesso ao título profissional é o mínimo que se deve ter. Esses profissionais são os responsáveis por conduzir projetos, execuções, acompanhamentos
e conservação de obras de infraestrutura por todo o estado, com a dedicação
e o esforço que são exigidos para tal desempenho. São eles os encarregados
por levar o desenvolvimento econômico e social às áreas mais remotas de
Minas, empreendendo sempre a melhor técnica e a eficiência no trabalho
Em toda atividade produtiva há a presença do saber tecnológico e da
aplicação da engenharia. Sem isso não se produz e não há como se produzir em escala. O Estado que quer ser rico, quer gerar riqueza, quer gerar
desenvolvimento, tem um caminho: promover o conhecimento técnico, o
saber tecnológico.
A criação das carreiras é o primeiro passo no reconhecimento que a
categoria merece. A valorização das profissões técnicas passa pelo entendimento da sua relevância para a sociedade e, nesse contexto, o engajamento do profissional é essencial. Precisamos ter uma participação ativa em
todas as esferas de discussões, inserir os profissionais nos debates públicos e,
assim, disponibilizar o conhecimento da engenharia a serviço das políticas públicas, setoriais e locais. São ações desse tipo que confirmam a autoridade técnica da
área tecnológica e reafirmam o setor como peça fundamental para o desenvolvimento
do país ao contribuir tecnicamente com soluções mais adequadas para problemas
desde estruturais até os vivenciados no dia a dia.

Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
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Plansab: o que avançou e o
que precisa avançar
EM DEBATE

Situação da oferta de saneamento básico no Brasil
preocupa e esforços são feitos para atingir metas
de Fora (97,1%), Montes Claros (95,2%) e
Betim (93,2%).
“Apesar da necessidade de avanços,
os dados mostram que Minas Gerais é um
dos estados que mais avançam e já possui
bons indicadores em muitas cidades. Belo
Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Contagem, Uberaba e Betim têm dados bons
para o saneamento, ainda que não sejam
excelentes”, afirma Édison Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil.
Em relação ao tratamento, passos
foram dados, mas é preciso avançar. Das
oito grandes cidades brasileiras que universalizaram o tratamento, a única mineira é
Uberlândia, que trata 92,8% dos esgotos.
Belo Horizonte é a segunda capital que mais
ampliou o tratamento, saindo de 49,4% em
2009 para 67,4% em 2013. Juiz de Fora
(7,2%) e Ribeirão das Neves (5%) são os
destaques negativos do estado, junto com
Governador Valadares (0%), que até 2015
despejava 100% do esgoto no Rio Doce. A
situação de Valadares deve mudar com o
término da construção de uma estação que
irá tratar 75% do esgotamento sanitário do
município, numa obra inicialmente prevista
para julho de 2015, mas que apresentou
atrasos em algumas etapas.

Desde 2010 o saneamento básico é
um direito humano essencial ao pleno gozo
da vida e de todos os outros direitos humanos, de acordo com a Assembleia Geral da
ONU. O Brasil tem dado passos importantes
na expansão da oferta desse serviço a partir do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), discutido por anos e aprovado
em 2013, que traçou as metas de universalização dos serviços de tratamento de
água e esgoto no país. Apesar dos avanços,
muito ainda precisa ser feito.
O cenário atual pode ser percebido
pela mais recente edição do Diagnóstico
dos Serviços de Água e Esgotos, publicado pelo Ministério das Cidades em fevereiro de 2016, que mostra que 57% da
população urbana do país tem coleta de
esgoto, o que significa mais de 96 milhões
de habitantes atendidos pelo serviço. De
todo esgoto coletado, 70% é tratado. Esse
índice é 5,6% superior ao registrado no
ano anterior, um avanço que ainda dista
da universalização.
A universalização é entendida como
a coleta de pelo menos 92% e tratamento
de pelo menos 86% dos esgotos do país.
Segundo dados de 2013 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(SNIS), 18 cidades com mais de 250 mil
habitantes já universalizaram a coleta de
esgotos. Já o tratamento é universalizado em apenas oito. Belo Horizonte é uma
das três que coletam 100% do esgoto.
As outras duas são Franca (SP) e Limeira
(SP). Outras cidades mineiras também universalizaram a coleta, caso de Contagem
(98,6%), Uberaba (98%), Governador Valadares (97,4%), Uberlândia (97,2%), Juiz
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Atrasos
Os atrasos em obras de saneamento
geram um ritmo de expansão reduzido e
podem prejudicar o cumprimento das metas do Plansab. Seguindo o ritmo atual a
universalização de serviços de saneamento
básico no Brasil poderá ficar para depois
de 2050, um atraso de duas décadas em
relação às metas. É o que aponta o estudo
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“Burocracia e entraves ao setor de saneamento”, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em janeiro deste
ano. Segundo o estudo, seria necessário
quase dobrar a média anual de investimento, passando dos R$ 7,6 bilhões por ano
(entre 2002-2012) para R$ 15,2 bilhões
por ano até 2033.
Considerando a tendência observada entre 1995 e 2013, o atendimento de
água só será universalizado em 2043. Já
a coleta de esgoto alcançaria a meta em
2054. O estudo credita a morosidade dos
avanços em saneamento básico ao excesso de burocracia, decorrente das demasiadas normas e procedimentos de órgãos
governamentais.
O secretário nacional de saneamento
ambiental, engenheiro civil Paulo Ferreira,
reconhece os atrasos que, segundo ele, foram agravados pela crise econômica. “Hoje,
diante dos olhos da crise, é difícil atingir
essa meta. Muito disso se deve ao fato de
que o governo federal depende também da
gestão estadual e municipal. Nós devemos
atingir a meta, para isso acontecer vamos
fazer um esforço bastante grande, mas dependemos também de uma conjunção de
fatores que devem acontecer. Acredito que,
se não atingirmos a meta, vai ser por muito
pouco”, salienta.
Desde 2007, com a chamada Lei do
Saneamento (Lei 11.445/2007), a titularidade dos serviços de saneamento básico
está nas mãos dos prefeitos. Apesar disso,
é nas prefeituras que os problemas aumentam. “Ainda não parece claro para a sociedade, e mesmo para muitos prefeitos, que
essa responsabilidade agora é do gestor

Avanços
“Temos que lembrar que antes de
2007 o saneamento básico nem sequer
era discutido em Brasília. Não havia um
Ministério dedicado a esse problema que
assola milhões de brasileiros há décadas.
O Plansab e a Lei 11.445/2007 ajudaram a
organizar o debate, deram novas diretrizes
para o setor”, aponta Édison, que vê ainda
o fortalecimento das entidades, a consolidação do Plansab e a responsabilização
em cima dos gestores públicos municipais
como avanços dos últimos anos.
Outro mérito do Plansab é a redução das perdas na distribuição de água,
que tem se mostrado linear e constante
e tende a ser cumprida no prazo. Para o
curto prazo, a meta é reduzir dos 39% de
desperdício de 2010 para 36% em 2018.
Segundo dados do SNIS, atualmente esse
número é de 36,7%. Para 2033 o Plansab
prevê que a redução chegue a 31%. Além
do dano ambiental, esse desperdício tem
também um dano econômico, já que reduz
a arrecadação das companhias e, consequentemente, sua capacidade de investir.

Raphael Seabra

público municipal. Muitos tendem a delegar
esse problema para o governo do Estado,
por exemplo, que não tem mais autonomia
para decidir sobre os serviços numa cidade”, analisa Édison Carlos.
“Um país com 5.570 prefeituras
certamente vai ter prefeituras mais eficientes e outras menos eficientes, umas
com mais capacidade técnica e de investimento e outras com menos. O que temos feito com as menos eficientes é dar
assistência técnica, mas esse ainda é um
ponto a se trabalhar”, reconhece o secretário nacional Paulo Ferreira.
Além da burocracia e das questões
políticas, Édison aponta também o investimento insuficiente como entrave para que
a universalização se dê dentro do prazo. Já
para o Ministério das Cidades, investimento não faz parte do problema. “A dúvida
quanto ao investimento não procede, pelo
menos em relação ao governo federal”,
afirma Paulo.

Envolvimento da sociedade

igrejas Católica, Luterana, Anglicana, Presbiteriana e Ortodoxa de Antioquia, além das
organizações convidadas, como Aliança de
Batistas do Brasil e Visão Mundial.
A mobilização de Estado e sociedade é importante para que se avance em
saneamento básico no Brasil e para que
esse direito humano, definido pela ONU
como essencial ao pleno gozo da vida,
seja para todos. Para Gilson Queiroz, o
envolvimento de todos é fundamental.
“Não é mais uma discussão política partidária, não é uma definição de quem é
a responsabilidade pelo déficit. É uma
responsabilidade histórica que o país tem
que abraçar”, finaliza.

“O saneamento não é só uma
questão de governo, é uma questão da
sociedade. Se a sociedade não se envolve nas ações de saneamento, elas não
terão futuro”, analisa o vice-presidente
do Crea-Minas e diretor de Operação
Norte da Copasa, engenheiro civil Gilson
Queiroz. “É um esforço que tem que ser
coletivo”, completa. Alguns exemplos do
envolvimento da sociedade no tema vêm
acontecendo. Um deles é o Instituto Trata
Brasil, organização da sociedade civil que
divulga informações sobre saneamento
básico, além de desenvolver projetos em
comunidades vulneráveis.
Em 2016, a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 é “Casa comum,
nossa responsabilidade” e entre os objetivos estão o acompanhamento da elaboração e execução dos Planos Municipais
de Saneamento Básico e a denúncia da
privatização dos serviços de saneamento.
A campanha é um esforço conjunto das
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SAIBA MAIS:
Diagnóstico dos Serviços de Água e
Esgotos em www.snis.gov.br/diagnosticoagua-e-esgotos
Estudo da CNI em http://bit.ly/29emdebate
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Crea-Minas garante apoio à
valorização profissional
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o desenvolvimento profissional saudável
onde o engenheiro, o agrônomo e demais
profissionais da área tecnológica tenham
perfeitas condições de exercer o seu melhor saber e fornecer a melhor prestação
de serviço possível, favorecendo assim a
cadeia produtiva da engenharia, que é a
cadeia produtiva de riquezas de qualquer
nação”, ressalta.
Toda a administração pública necessita de profissionais da área de engenharia, essenciais para a construção
de políticas públicas que proporcionem
a infraestrutura física essencial para o
desenvolvimento econômico e social do
Estado. Em Minas Gerais também, esses
profissionais não possuem o reconhecimento e nem a garantia de que serão
contratados com a nomenclatura correspondente a sua formação.
Isso levou a Associação dos Engenheiros do DER/MG (Assender) a propor um
movimento que, com o respaldo de outras
entidades representativas dos profissionais

seja no setor público ou privado, sejam
valorizados. No caso dos profissionais de
engenharia que trabalham na administração do Estado, o Conselho tem enfatizado
a necessidade de reforçar o quadro técnico do setor público e promover o reconhecimento necessário dos profissionais que
participam diretamente na elaboração de
políticas públicas e em obras que contribuem para o desenvolvimento das cidades, do estado e do país.
Para o presidente do Crea-Minas,
engenheiro civil Jobson Andrade, a valorização da engenharia e do profissional
da área tecnológica na administração
pública é condição básica para que o
Estado possa desenvolver um trabalho de
infraestrutura que atenda aos anseios da
população. “Com profissionais de engenharia qualificados e valorizados temos a
possibilidade de um ambiente de trabalho
mais adequado, seja na empresa, seja no
serviço público. Essa é a nossa batalha,
nossa insistência: criar um ambiente para

Eles são responsáveis por planejar,
projetar, construir e conservar estradas
de rodagens, túneis, metrôs, portos, barragens, estádios, aeroportos, pontes, viadutos e todos os empreendimentos rurais
e urbanos realizados pela administração
pública direta, indireta, autarquias e fundações do governo do Estado de Minas
Gerais. Todos eles possuem atribuições
profissionais ligadas à área tecnológica e
são os principais responsáveis pela preparação de toda a infraestrutura necessária para fomentar o desenvolvimento,
além de propor novas tecnologias para
melhorar o bem-estar da sociedade. Eles
são os engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos e geógrafos concursados
do Estado de Minas Gerais que hoje lutam para ter suas profissões valorizadas
e conquistar salários dignos.
A valorização profissional, aliás, é
uma das principais bandeiras do CreaMinas, que sempre defendeu que todos
aqueles que atuam na área tecnológica,
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Valorização
Ao avaliar o impacto da ausência da carreira típica de Estado para os
2

do não ter ainda regulamentado a carreira
desses profissionais traz sérias consequências para a sociedade, já que ao valorizar
os engenheiros há a possibilidade de que
eles tenham dedicação exclusiva ao Estado, o que reduziria ou até eliminaria a
rotatividade desses profissionais. Segundo
ele, o Senge tem atuado no sentido de
mobilizar e mostrar que a reivindicação é
justa e que a organização da categoria no
serviço público é necessária. “Precisamos
nos mobilizar e pressionar o governo no
sentido dele atender às reivindicações e
corrigir as distorções salariais existentes.
O Senge-MG não aceita que os engenheiros sejam tratados como profissionais de
segunda classe. A engenharia está presente no nosso dia a dia desde a hora que
acordamos até a hora que vamos dormir.
Basta pensar em tudo que manuseamos,
tudo que manipulamos e os equipamento
que nós usamos. Em tudo há engenharia,
nas ruas por onde passamos, nos viadutos,
em todo lugar. Nós vamos buscar sempre
formas de valorizar o engenheiro e a engenharia, e uma das formas de valorização é
essa luta que travamos agora pela carreira
do engenheiro e pelo salário decente para
que os engenheiros de todos os setores do
Estado possam exercer suas funções com
dignidade”, afirma
A presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais
(CAU/MG), arquiteta e urbanista Vera Carneiro de Araújo, ressalta a importância
da união de todas as categorias da área
tecnológica para conseguir fazer o movimento avançar. “Este movimento é muito
importante, em primeiro lugar para o reconhecimento da carreira de engenheiro
no Estado. Hoje não existe a carreira e
sim categorias diferenciadas, como gestor, analista e fiscal. Um profissional formado em engenharia é classificado como

engenheiros no serviço público mineiro para a sociedade, o engenheiro civil
Glaucus Lopes Dornas, representante
da Assender no Grupo de Trabalho que
elaborou uma proposta que se encontra
na Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão (Seplag) para ser transformada
em projeto de lei, ressalta que o fato de
não existir uma carreira específica para
os engenheiros enfraquece os servidores no que se diz respeito à valorização
salarial, ao reconhecimento profissional
e à união da categoria. “Por serem classificados em cargos onde existem vários
profissionais com diferentes formações,
a luta por reconhecimento, por melhores
condições de trabalho e por melhores
salários fica vinculada ao cargo e não à
formação”, afirma.
Segundo Glaucus, a sociedade sai
perdendo quando o Estado não consegue
manter profissionais capacitados e experientes para o exercício das funções de
engenheiros, pois estes são absorvidos
pelo setor privado, que paga melhores
salários e oferece melhores condições de
trabalho. “A falta de profissionais acarreta
má administração de recursos públicos,
falta de fiscalização em obras, contratos, barragens, e execução de projetos
de baixa qualidade ou atraso na entrega.
Quando falamos em fiscalização, temos
um dos maiores problemas para a sociedade, pois além do pouco efetivo, o governo não reconhece os profissionais da
área de engenharia e não dá autonomia e
poder para a fiscalização atuar de forma
eficiente, colocando na maioria das vezes
interesses políticos e econômicos à frente
das decisões da fiscalização”, explica.
Já o presidente do Sindicato dos
Engenheiros do Estado de Minas Gerais
(Senge), engenheiro civil Raul Otávio da
Silva Pereira, lembra que o fato de o Esta-

da área tecnológica, vem trabalhando para
recuperar a identidade profissional dos
engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos e geógrafos da administração pública de Minas. Com o apoio do Crea-Minas
- que sempre encampou a luta pela valorização de todos os profissionais da área
tecnológica, incluindo os metereologistas,
técnicos e tecnólogos – a Assender vem
somando esforços com outras entidades
representativas dos vários segmentos de
profissionais da área tecnológica no sentido
de promover a valorização dos engenheiros
funcionários do Estado de Minas Gerais e a
recuperação de sua identidade profissional.
Com o objetivo de elaborar um estudo sobre a situação do profissional de
engenharia que atua no setor público em
Minas Gerais, o Crea-Minas criou a Câmara Temática de Valorização Profissional no
Setor Público. Segundo o Superintendente
de Assuntos Estratégicos do Crea-Minas,
Normando Leite, dentre os trabalhos desenvolvidos está a pesquisa secundária,
realizada com dados disponíveis no Ministério do Trabalho e Emprego (MTEM), no
IBGE e na própria base de dados do Conselho. “Esse trabalho inicial já identificou
a situação de desvalorização do profissional de engenharia no setor público. Além
da questão salarial, que é grave, através
dessa pesquisa pudemos constatar o baixo investimento na formação profissional
em nível de pós-graduação, mestrado e
doutorado”, afirma. Em 2014 foram realizados quatro workshops nas cidades de
Belo Horizonte, Araxá, Pouso Alegre e Divinópolis, quando foram apresentados os
dados da pesquisa e colhidas sugestões e
propostas dos participantes.
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do a esses profissionais a identidade e o
reconhecimento pela profissão que exercem no Estado. “Desta forma, os analistas, fiscais e gestores que hoje exercem
as atividades nas áreas de engenharia,
arquitetura, geologia e geografia que fizeram concurso com a exigência de tais
formações serão reclassificados em uma
nova carreira, com os cargos de suas respectivas formações. O PLC 13/2013 traz
para nós um reconhecimento, mas não
cria de forma automática a carreira da
engenharia”, ressalta Glaucus.

dar o seu salto de qualidade. As autoridades governamentais, os prefeitos têm
que entender que não podem mais fazer
um concurso para arquiteto e engenheiro com um edital propondo R$1.800 de
salário Queremos ter um salário que nos
dignifique e temos que ir ombro a ombro
nessa luta”, destacou.

gestor e não como engenheiro. A consequência disso são os baixos salários que
eles recebem hoje, tanto no Estado como
nos municípios. A nossa ideia é não só
a valorização do engenheiro como profissional, mas a união de toda a engenharia
na luta por um salário digno para a categoria”, explica.
Vera Carneiro lembra que o CAU/
MG tem apoiado as ações do Sindicato
dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de
Minas Gerais (Sinarq-MG) em conjunto
com o Senge-MG para a implantação da
carreira de Estado e ressalta que é muito
importante a atuação conjunta dos dois
sindicatos para a melhoria das condições
de trabalho dos profissionais. “Além disso, o assunto está sendo discutido entre
o CAU e o Confea na Comissão Temática
de Harmonização Interconselhos (CTHI). É
importante mencionar que Minas Gerais
possui representação nos dois Conselhos e tenho a honra de participar desse
trabalho que pretende planejar ações
conjuntas, fortalecendo essas profissões
responsáveis pelo projeto e execução do
futuro do nosso país. A implantação da
carreira de Estado é fator determinante
para a concretização desse processo e é
pauta dessa comissão”, destaca.
O presidente Sinarq-MG, arquiteto
urbanista Eduardo Fajardo Soares, também destaca o espírito de união como um
importante instrumento de luta neste momento da organização do movimento. “Eu
aprendi nesse debate todo que o que nós
temos que falar para a sociedade é que a
arquitetura e a engenharia são carreiras
estratégicas para a nação. Arquitetura
não é embelezamento e nem tampouco
engenharia é tocar obra. Arquitetura não
é uma frivolidade e nem a engenharia é
uma simploriedade. É essa bandeira que
temos que mostrar. Porque sem a arquitetura e a engenharia país nenhum vai

PLC 13/2013
Paralelamente ao movimento dos
profissionais de engenharia, arquitetura,
geografia e geologia do serviço público de
Minas Gerais, que se organizam e unem
esforços para conquistar a carreira típica
no Estado, no Congresso Nacional tramita, desde 2010, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 13/2013, que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei 5.194, de
24 de dezembro de 1966, caracterizando
como essenciais e exclusivas de Estado
as atividades exercidas por engenheiros,
arquitetos e engenheiros agrônomos ocupantes de cargo efetivo no serviço público
federal, estadual e municipal.
Caracterizam-se como carreiras
típicas de Estado aquelas consideradas
imprescindíveis para o funcionamento
da administração pública e da sociedade, que são expressão do poder estatal
e não podem ser delegadas à iniciativa
privada. Atualmente, de acordo com a
Constituição, são as atividades relacionadas à fiscalização agropecuária, tributária e trabalhista, arrecadação, finanças
e controle, gestão pública, segurança
pública, diplomacia, advocacia pública,
defensoria pública, regulação, política
monetária, inteligência, planejamento e
orçamento federal, magistratura e ministério público.
O engenheiro Glaucus Dornas explica que o projeto que se encontra em análise na Seplag visa à criação da carreira
de engenheiro, arquiteto e geólogo, danl
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Proposta na Seplag
Em 28 de dezembro de 2015, a
Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, através da Resolução nº 65,
instituiu o “Grupo de Trabalho destinado
a promover estudos e elaborar propostas
pertinentes às carreiras dos servidores
que atuam nas áreas de engenharia,
arquitetura e urbanismo, geografia e geologia nos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo”. Composto
por representantes da gestão e do corpo
técnico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas, além de
representantes dos servidores, que atuam nas áreas de engenharia, arquitetura
e urbanismo nos órgãos e entidades da
administração pública do Poder Executivo, o Grupo de Trabalho já elaborou a
proposta relativa à política remuneratória e à reestruturação das carreiras dos
servidores que será transformada em
Projeto de Lei. A proposta se encontra
na Seplag-MG para estudos e encaminhamentos. “A Assender, o Senge-MG, o
Sinarq-MG e várias outras entidades da
área da engenharia se uniram no sentido
de tentarem chegar a um esboço mínimo
de uma proposta que atenda aos anseios
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Crea-Minas reitera apoio

R

eafirmando o seu compromisso com a valorização profissional dos engenheiros, arquitetos, geólogos e geógrafos, o Crea-Minas, através de seu presidente, engenheiro civil Jobson Andrade,
garantiu o seu apoio ao movimento que reivindica o enquadramento desses profissionais na

carreira de Estado. O compromisso foi assumido durante encontro promovido pela Assender no dia
26 de abril, que lotou o auditório do Crea-Minas, reunindo representantes de diversas entidades de
classe, sindicatos e associações representativas de profissionais do Sistema Confea/Crea, do CAU e
representantes ligados a órgãos públicos, tanto municipais quanto estaduais.
O presidente do Crea-Minas lembrou que dos cerca de 350 mil servidores que a administração
pública estadual possui hoje em seus quadros apenas 1.200 são engenheiros, o que significa um
percentual de apenas 0,35% do quadro funcional. ”Como podemos com um número mínimo de 1.200
engenheiros promover o desenvolvimento e investir em infraestrutura?”, questiona.
Jobson Andrade declarou que dará todo apoio necessário à demanda dos profissionais e se comprometeu a agendar encontros estratégicos para discutir a questão.
O pedido para o primeiro deles já foi protocolado em maio diretamente ao governador Fernando Pimentel, através de ofício do gabinete da Presidência do Crea-Minas. “Temos que fazer
um enfrentamento mais severo, dar um apoio mais firme a essa demanda. Vamos estar juntos nas
mobilizações conjuntas e vamos exigir mais respeito nos diálogos conosco. Vamos combater o bom
combate e vamos conquistar a decência e a dignidade que a categoria merece. Vocês podem contar

Adriana von Krüger

comigo”, finalizou.
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O que muda na
engenharia com a carreira
típica do Estado

das categorias. O próximo passo é continuarmos reunindo com a Seplag para
viabilizar a implantação desse projeto. Só
a mobilização forte e constante vai fazer
com que o Estado se sensibilize”, declara
o presidente do Senge-MG.
De acordo com o presidente da Assender, engenheiro civil Álvaro Eduardo
Goulart, a intenção é elaborar um projeto
de lei para instituir e estruturar as carreiras de engenheiro, arquiteto, geógrafo e
geólogo, visando incorporar os profissionais dessas especialidades que hoje integram as carreiras de gestores em um único quadro de cargos e salários no Estado.
“A reivindicação atende, primeiramente, a
uma necessidade prática e a uma conveniência de ordem técnica e administrativa, de forma a alocar, em carreiras específicas, profissionais de atividades afins,
segundo a natureza, complexidade e grau
de responsabilidade de suas atribuições,
de forma a assegurar a padronização de
procedimentos e o cumprimento de normas técnicas”, explica.
Álvaro ressalta que a elaboração do
projeto de lei criando e estruturando carreiras específicas para o corpo técnico
com atuação na área de desenvolvimento
e manutenção de obras de infraestrutura,
constitui um passo seguro e necessário
para capacitar o Estado no atendimento
às demandas colocadas pela sociedade
nesse setor. “Além disso, promoverá a
valorização desses profissionais através
de salários dignos. Não é possível formar um quadro de engenheiros no Estado com baixos salários, pois no início
ele acredita que vai ter uma gratificação
para complementar o salário, mas quando verifica a realidade crua, simplesmente pede demissão”, conclui.
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•

Valorização do engenheiro e da engenharia nacional;

•

Fortalecimento da luta pelo Salário Mínimo Profissional;

•

Fortalecimento da Engenharia Pública;

•

Conquista de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários que
valorize os engenheiros e as engenheiras;

•

Estabilidade em caso de redução de quadros;

•

Fortalecimento dos estudos, projetos técnicos e do
planejamento de prefeituras municipais, de governos
Estaduais e da União;

•

Valorização do engenheiro servidor público;

•

Melhoria dos investimentos em infraestrutura e no
desenvolvimento do país;

•

Segurança para a sociedade com profissional habilitado e
valorizado;

•

Ampliação das políticas públicas, com atendimento mais
adequado;

•

Fortalecimento de um novo ciclo de desenvolvimento, com
crescimento e inclusão social.

Fonte: Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fiseng)
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Pela valorização da
engenharia mineira
reestruturação no Estado e nos classificou como analistas viários, sob o
argumento de que seria um modelo
mais moderno de administrar a economia pública. Então, em 1994, nós
continuamos como engenheiros, mas
éramos denominados analistas viários no quadro de carreira do estado.
Todos os servidores que tinham cargo
de nível superior e participavam de
concurso para cargos administrativos
eram classificados como analistas. Em
2005, o governo realizou uma nova
reforma administrativa e transformou
todos os analistas em gestores e nós
engenheiros passamos a ser denominados gestores no quadro de carreira,
onde estamos até hoje.

Formado em engenharia civil
pela Universidade Federal de Juiz de
Fora em 1974, Luiz Gonzaga Chaves
Campos ingressou no quadro de carreira de engenheiro do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER/MG)
em 1975 através de concurso público. No órgão, trabalhou com cálculo
de pontes, planejamento e controle
de custos. Presidiu a Associação dos
Engenheiros do DER/MG (Assender)
em cinco mandatos, além de ocupar,
durante várias gestões, o cargo de
diretor. Sempre ligado à Assender,
Luiz Gonzaga liderou na Associação o
movimento pela valorização dos engenheiros dentro do DER/MG e pelo
resgate da autoridade técnica dos profissionais da área tecnológica no serviço público do Estado de Minas Gerais.
Nesta entrevista à Revista VÉRTICE,
Luiz Gonzaga explica a situação da
carreira dos engenheiros, arquitetos,
geólogos e geógrafos no estado de Minas Gerais e aponta alternativas para a
valorização desses profissionais.

VÉRTICE - Em termos econômicos e profissionais, como essa
mudança interferiu na atividade
desses profissionais?
Luiz Gonzaga - Essa mudança
tirou a nossa personalidade, a nossa
identidade profissional. Mas, na prática, não mudou em nada, pois continuamos trabalhando como engenheiros,
inclusive respondendo civilmente e penalmente. Registramos nosso trabalho
no Crea e temos todos os compromissos e deveres de engenheiro. Porém,
somos classificados como gestores. Ao
contrário de outros profissionais que
prestam concurso e vão trabalhar na
área administrativa como gestores, nós
entramos no Estado como engenheiros,
onde aplicamos nossos conhecimentos

VÉRTICE - Trace um cenário da
situação dos engenheiros, arquitetos, geólogos e geógrafos que possuem carreira no Estado de Minas
Gerais hoje.

Adriana von Krüger

Luiz Gonzaga - Meus colegas
engenheiros e eu ingressamos no
DER/MG através de concurso público
para engenheiro. Desde então, trabalhamos no órgão como engenheiros.
Em 1994, o governo promoveu uma
2
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“

Nós reivindicamos nossa
carreira de engenheiro, nós temos
orgulho dela e queremos ser
tratados como tal .
Adriana von Krüger

”

demitem e, os que ficam, aos poucos vão
se desiludindo e acabam saindo também.
Então, não adianta fazer concurso com
esse salário irrisório, que não alcança nem
um terço do salário mínimo profissional.

e nossas responsabilidades, e como engenheiros estamos sujeitos a todas as
responsabilidades do cargo. Quando há,
por exemplo, um incidente como o ocorrido com a passarela do Rio de Janeiro
recentemente, a primeira pergunta que se
faz é se houve erro de engenharia, se houve erro de quem projetou. É nessa hora
que consideramos que estamos sendo
prejudicados. Nós reivindicamos nossa
carreira de engenheiro, nós temos orgulho
dela e queremos ser tratados como tal.

VÉRTICE - Existe o PLC 13/2013
que institui a carreira no Estado para
engenheiros, inclusive agrônomos e
arquitetos que atuam como efetivos no
serviço público federal, estadual e municipal. Qual a diferença desse projeto
e o que vem sendo proposto aqui em
Minas Gerais?

Luiz Gonzaga - O salário dos engenheiros do DER/MG e de todas as autarquias e secretarias do Estado de Minas
Gerais é irrisório, é fora de propósito. Para
se ter uma ideia, um engenheiro concursado entra para os quadros do DER/MG ou
de qualquer órgão estadual ganhando R$
2.292,80 para uma jornada de oito horas
por dia, com todas as responsabilidades
do cargo. A conseqüência é que, depois
de participar do concurso e entrar para o
quadro, o engenheiro percebe a realidade
da situação salarial e simplesmente pede
demissão. O Estado possui hoje, de acordo com dados da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag), um quadro de cerca de 1.250 engenheiros, o que
não representa nem 0,3% do número total
de servidores. A verdade é que aqueles
que entram por concurso, rapidamente se

V

É

R

T

I

C

E

a

b

r

i

VÉRTICE - Qual a importância da
regulamentação da carreira de Estado
de engenheiros, arquitetos, geólogos
e geógrafos para a valorização da engenharia e para a valorização dos profissionais da área tecnológica como
um todo?

Luiz Gonzaga - Praticamente é a
mesma reivindicação: sermos reconhecidos como engenheiros. Não estamos
fazendo nada mais além do que reivindicando a nossa identidade profissional.

VÉRTICE - E em termos salariais?

16

e outros órgãos, para elaborar os ditames
de como seria o projeto. Nós levantamos
as nossas reivindicações, colocamos no
papel junto com o SENGE e entregamos
ao governo em janeiro último. E desde
então a Seplag está analisando o projeto.

Luiz Gonzaga - É muito importante,
pois se for classificado como engenheiro,
ele recupera o orgulho profissional. Com
isso, a carreira terá que ser repensada e,
quando as condições permitirem, teremos
que avaliar os níveis salariais. Será que a
engenharia mineira exercida no serviço
público do Estado sobreviverá com um salário de R$ 2.292,80 por mês? Não vamos
levantar esse problema agora, mas servirá
de base para, no futuro, elaborarmos um
plano completo e real da situação. Trará
também mais transparência sobre a situação, pois o engenheiro não estará “escondido” no meio dos gestores do Estado.

VÉRTICE - Por que a Assender assumiu a vanguarda desse movimento?
Luiz Gonzaga - A Associação possui em seus quadros - entre funcionários
da ativa e aposentados - cerca de 450
engenheiros em Minas Gerais. No quadro
do Estado regido pela lei dos servidores
públicos, o DER/MG é o órgão que possui
mais engenheiros. Hoje, nós temos cerca
de 250 engenheiros na ativa e 200 aposentados.

l

.

VÉRTICE - Em que situação se
encontra a reivindicação na Seplag?

VÉRTICE - Além do Crea-Minas,
quais entidades representativas dos
profissionais de engenharia estão envolvidas nesse processo?

Luiz Gonzaga - Em 28 de dezembro do ano passado, o governo nomeou
uma comissão formada por integrantes da
Seplag, Senge, Assender, DER/MG, Setop

Luiz Gonzaga - O movimento iniciou-se no DER/MG por meio da Assender.
Tem muito tempo que estamos lutando
contra esse disparate. A Associação to-
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mou a liderança do movimento porque é
o órgão que possui o maior número de
engenheiros no Estado. Outras entidades
tomaram conhecimento sobre a reivindicação através do Crea-Minas e do Senge,
e foram se aglutinando naturalmente.
Todos estão na mesma situação: os engenheiros de todos os órgãos do Estado estão sendo menosprezados. Então, houve
uma aglutinação natural pela valorização
da engenharia mineira.

permite a desvalorização do profissional
de engenharia. Todos os engenheiros do
DER/MG e do Estado de Minas Gerais são
registrados no Conselho e têm que seguir
suas normas. O Crea-Minas tomou conhecimento da nossa situação e assumiu
a nossa luta, reconhecendo que realmente estamos muito desvalorizados, e está
tomando todas as medidas para ajudar
nesse movimento até o reconhecimento
da profissão pelo Estado.

VÉRTICE - Minas é pioneira nesse movimento ou existem outros estados se movimentando para regularizar
a carreira de Estado desses profissionais?

VÉRTICE - Uma das bandeiras do
Crea-Minas é o resgate da autoridade
técnica do profissional. De que forma
esse projeto que está na Seplag contribuir para isso?

Luiz Gonzaga - A PLC 13/2013
nos deu esperança de resolução do problema, para podermos reivindicar a criação da carreira no estado de Minas Gerais
após sua aprovação. Porém, desde 2013,
o projeto está em trâmite do Congresso. E
como não está entre os assuntos prioritários colocados em votação, resolvemos
tomar a frente para buscar solucionar
essa situação.

Luiz Gonzaga - Nós queremos
sensibilizar a sociedade sobre a importância da engenharia no cenário econômico,
financeiro e de desenvolvimento de Minas
Gerais. Como Minas vai se desenvolver
sem engenheiros? Consideramos ter sido
uma ideia infeliz dos responsáveis pelas
reformas administrativas de 1994 e de
2005 a descaracterização da carreira de
engenheiros. Então, nós queremos mostrar à sociedade, com completa transparência, o que está acontecendo para que
futuramente não digam que não fomos
claros sobre a situação e que atuamos
como entidade fechada. Qual a nossa
intenção? É colocar a sociedade a par da
nossa situação – já estivemos várias vezes na Assembleia Legislativa e os deputados nos deram completo apoio – para
que todos saibam como a engenharia está
sendo tratada em Minas Gerais.

VÉRTICE - O Crea-Minas possui a
Câmara Temática de Valorização Profissional. Em que medida e como essa
Câmara Temática pode contribuir para
o fortalecimento desse movimento?
Luiz Gonzaga - O Crea-Minas
é uma autarquia que tem como atividade-fim fiscalizar os engenheiros. Não é
atribuição do Conselho lutar por essa
reivindicação. Porém, o Crea-Minas não
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Este espaço é destinado à publicação de artigos relacionados às profissões
da área tecnológica e que contribuam para informar e formar os leitores
interessados. Leia artigo completo acessando o link abaixo de cada resumo.

ARTIGO
Envie seu artigo para revistavertice@crea-mg.org.br

Otimização da Identificação de Falhas de Plantio na
Cana-de-Açúcar com Uso de Geoprocessamento
Matheus Oliveira Alves, Ricardo Vicente Ferreira, Rodrigo Bezerra de Araújo Gallis

Resumo

trabalho abrange 56,35% da área plantada e foi georreferenciada
utilizando dados do sistema de navegação da nave. A imagem foi
classificada pelo método de máxima verossimilhança em duas categorias de uso: cana-de-açúcar e do solo. O estudo foi realizado
em uma área de 6,43 hectares e os resultados foram: (1) método manual estimou 28,03% de falhas no talhão. (2) com uso da
imagem obtida com o drone e PDI, estimou-se 14,76% de falha
na mesma área. Concluiu-se que a utilização dessa metodologia
pode ser eficaz quando aplicada para fins de amostragem dentro
da área total. No entanto, a investigação requer maiores aprofundamentos para melhor validação do método.

Considerável atenção tem sido dada aos métodos de produção de cana-de-açucar com apoio de tecnologias da informação
geográfica, tendo como fim aumentar a produtividade e otimizar
os custos do gerenciamento do plantio. Este trabalho tem o propósito de avaliar uma metodologia de identificação de falhas no
plantio da cana-de-açucar com uso do “drone agrícola”. O objetivo
é estimar a porcentagem de falhas no plantio por meio de técnicas
de Processamento de Imagem Digital (PDI), amostrando a área de
estudo em uma única imagem obtida por Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), em seguida, comparar os resultados com o método
tradicional utilizado pelo agricultor. A imagem aérea utilizada neste

www.

www.
http://bit.ly/30art01 www.

Metodologia para Gestão de Registros na
Administração Contratual de Projetos Voltada para a
Obtenção de Resultados
Julio Erbetta Neto

Resumo

cumentação de reivindicações, com a utilização de um conjunto
mínimo de procedimentos que possibilitem a realização dos registros de ocorrências, responsáveis pelos desvios na realização de
contratos, auxiliando na busca dos resultados esperados.

Na administração contratual é feito o acompanhamento
sistemático do cumprimento das obrigações previstas em um
contrato durante toda a sua execução. É nesse contexto que está
a importância de registrar adequadamente todos os fatos que
afetam o escopo, o custo e o prazo do contrato. Este trabalho
apresenta rotinas para subsidiar o gestor na elaboração da do-
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A Rosa/Roda da Inclusão
Nádia Cristina dos Santos Sudário e Rodrigo Sudário Batista

Resumo
Os aspectos de acessibilidade e inclusão social devem ser premissas básicas para a construção da cidade para todos.
O presente artigo tem por objetivo fomentar várias questões sobre
a legislação e as pessoas consideradas como Pessoas com Mobilidade
Reduzida e sobre todos nós, que numa perspectiva mais detalhista, podemos sim ser considerados também portadores de algumas restrições
de mobilidade ao longo da vida.
Logo, é necessário rever as políticas públicas e inserir as pequenas cidades na gestão urbana, promovendo a verdadeira inclusão social
e humana nas cidades, independente do universo populacional.

www.

www.
http://bit.ly/30art04 www.
C

M

Perda de Produtividade e
Sobrecustos Associados às
Falhas de Investigações e
Projetos Geotécnicos
Thales Braga Pires de Miranda e Crysthian Purcino Bernardes
Azevedo

Resumo
Pretende-se, neste trabalho, avaliar qualitativamente como os resultados de investigações geotécnicas podem impactar a produtividade
das obras de engenharia. Durante o planejamento de qualquer obra,
esses resultados são parte essencial para a determinação dos métodos
executivos e, principalmente, para a formação de preços dos serviços.
Dada a elevada incerteza dos mesmos, é comum a descoberta, durante o processo executivo da obra, de materiais não previstos nos ensaios. Isso pode acarretar um aumento ou diminuição da produtividade
e, consequentemente, custos adicionais à obra. Complementarmente,
será apresentado um breve estudo de caso envolvendo o desequilíbrio
econômico-financeiro de um empreendimento em decorrência de problemas na execução das investigações geotécnicas.

www.
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Tesouro escondido

AMBIENTE

Grutas e cavernas guardam a história da terra e dos povos
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litologia e clima. “É ele que
determina a origem da cavidade, ou seja, sua espeleogênese”, ressalta.
Hoje, para a legislação, todas as cavidades
existentes são relevantes, mas classificadas em
graus. “A primeira coisa
que se deve fazer antes
de explorar uma área de
calcário, por exemplo, é
um levantamento espeleológico detalhado, pois a
presença de uma cavidade
pode inviabilizar toda uma
lavra. “No levantamento,
cadastramos todas as cavidades, e é feito um estudo
bioespeleológico completo
para dar valoração e definir o raio de proteção de
cada uma, sendo que a de
relevância máxima é a única considerada intocável.
Quando as cavidades têm
até alto grau de relevância é possível estabelecer compensações ambientais, que
podem ser a preservação de outras cavidades ou áreas, ou ainda compensação
financeira aprovada a partir um estudo
técnico detalhado da cavidade”, afirma.
Cláudio, que foi professor de espeleologia da Universidade Federal de Ouro
Preto até 2011, hoje atua principalmente
na área de mapeamento de cavidades e
defende a importância da preservação
Nelício Faria

cavidades que possibilitem a penetração
por um homem a exemplo do que faz o
governo no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (Canie)”, explica. Desenvolvido pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio),
o Canie é apoiado no modelo conceitualmetodológico da Base Cave do Serviço
Geológico do Brasil (CPRM). Marcelo ressalta ainda a importância de se manter o
cadastro da SBE. “Fazemos isso há muitos
anos e vamos continuar com o CNC até
para termos um controle paralelo. O Canie
é novo e a nossa base de dados é mais
simples de ser acessada, enfatiza o presidente da SBE.
A preservação das cavernas, grutas, lapas, tocas, abismos, furnas ou
buracos é garantida pelo decreto federal
6.640/2008. Isso inclui as cavidades naturais subterrânea acessíveis ao ser humano com ou sem abertura identificada,
incluindo seu ambiente, conteúdo mineral
e hídrico, a fauna e a flora, além do corpo
rochoso onde se inserem, desde que formadas por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo
de rocha encaixante. A ideia é permitir
estudos e pesquisas de ordem técnicocientífica, bem como atividades de cunho
espeleológico, étnico-cultural, turístico,
recreativo e educativo, um trabalho que
envolve profissionais como geógrafos,
geólogos e outros. Para o engenheiro geólogo Cláudio Maurício Teixeira da Silva,
o papel do geólogo é importante nesse
processo de mapeamento em termos da

Quando o dinamarquês Peter Lund
teve o primeiro contato com cavernas e
fósseis brasileiros nos idos de 1834, em
Curvelo, garantiu a Minas Gerais um lugar
definitivo na história da espeleologia e da
arqueologia brasileira.
Em 1835, Peter Lund fixou residência em Lagoa Santa e começou a fazer
escavações na região. Em Cordisburgo,
encontrou fósseis de animais extintos na
Gruta de Maquiné e esqueletos humanos
de morfologia diferenciada na Gruta do
Sumidouro, colocando a região de Lagoa
Santa no mapa mundial das áreas mais
relevantes para a ciência. Os passos do
dinamarquês foram seguidos por outros
pesquisadores que na década de 1970
descobriram, na mesma área, um esqueleto, datado de 11,5 mil anos, que alterou
teorias sobre a ocupação do continente.
Hoje, a Rota das Grutas de Peter Lund é
uma das mais importantes áreas de visitação de cavernas do Brasil. São mais de 50
cavernas e 170 sítios arqueológicos em
2,4 mil hectares de áreas naturais.
O Brasil tem registradas no Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE),
6.414 cavernas, sendo Minas Gerais, com
1.961, o estado com maior número delas.
Segundo Marcelo Augusto Rasteiro, presidente da SBE, a metodologia utilizada
para o registro de cavernas pela entidade
desde 1969 considerava cavidades de
20 metros ou menores quando tivessem
algo significativo. “A legislação foi alterada
em 2008, e agora registramos todas as

Pinturas rupestres localizadas na região sul do município de Botumirim

das mesmas. Além da beleza dos salões
e galerias, a preservação e conservação
das cavernas, grutas e outros sítios espeleológicos garantem a manutenção de
sistemas ecológicos frágeis, sensíveis e
diferenciados. Nas cavernas é possível
estudar de forma detalhada e minuciosa
a sistemática de vários campos do conhecimento. “As cavernas ou grutas, como
são chamadas comumente as cavidades,
oferecem alternativas de lazer e turismo,
por causa da beleza cênica. Além disso,

de aquíferos”, conclui.
Constituídas por um sistema de
canais horizontais e verticais com fraturas e fendas de variações irregulares, as
cavernas formam um complexo sistema
de condutos de excepcional beleza cênica. Nelas, estão escritas informações do
passado através de fósseis, objetos e pinturas rupestres. Nesse ambiente um fluxo
de energia está se processando a cada
momento, e é preciso todo cuidado quando existem intervenções humanas.

temos a importância científica em conteúdo geológico, em termos de minerais
raros, a questão da arqueologia e paleontologia, já que em muitas cavidades são
encontrados restos de cerâmicas e de
fósseis, e da biologia, pois algumas delas
possibilitam o desenvolvimento de fauna
e flora únicas”, ressalta. Cláudio destaca
ainda a importância em relação às águas.
“Algumas cavidades abrigam nascentes e
outras têm lagos em seu interior, servindo
de armazenamento e auxiliando a recarga
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Rota das Grutas Peter Lund
valorizar o patrimônio espeleológico da região. A gruta é monitorada
permanentemente e quando encontrada qualquer anormalidade como
trincas que estejam se movimentando ou nas drenagens por onde
as águas se infiltram, acionamos a
Divisão de Infraestrutura do Instituto Estadual de Florestas (IEF), para
que algum engenheiro possa sanar
o problema”, explica Rogério.
Parte da Rota, a Gruta Rei do
Mato, em Sete Lagoas, tem 998
metros de extensão, com 220 m
abertos à visitação. Com quatro
salões com pinturas rupestres de
aproximadamente 6.000 anos, a Rei

Patsy M_

A Rota das Grutas, administrada
pelo Instituto Estadual de Florestas
(IEF), passa pelos municípios de Belo
Horizonte, Cordisburgo, Lagoa Santa,
Pedro Leopoldo e Sete Lagoas, e reúne sete marcos principais, incluindo
o Museu de História Natural da PUC
Minas. A rota tem três grutas abertas
à visitação, a da Lapinha, a Rei do
Mato e a de Maquiné.
A Gruta da Lapinha, que está
dentro do Parque Estadual do Sumidouro, foi eleita uma das sete
maravilhas da Estrada Real. Localizada em um maciço calcário formado a cerca de 600 milhões de
anos pelos restos de fundo de mar
que cobria toda a região da bacia
do rio das Velhas, a gruta tem 511
metros de extensão e 40 metros
de profundidade. Com formações
variadas esculpidas pela ação da
água e do tempo, dentre elas a Sala
da Catarata, a da Couve-Flor, a das
Pirâmides, a dos Carneiros, o Salão
da Catedral, o Canto do Abajur e a
Galeria do Presépio, a Lapinha tem
iluminação em LED que valoriza as
formações mineirais de estalagmites e estalactites.
O gerente do Parque do Sumidouro, Rogério Tavares, lembra que
o parque abriga mais de 100 cavidades, mas só a Lapinha é aberta
à visitação. Inaugurado em 2010, o
parque atingiu 42 mil visitantes em
2015. “Trabalhamos no sentido de

GERAL
do Mato tem formações calcárias
consideradas raras em todo o mundo. Lá também foram encontradas
ferramentas indígenas petrificadas.
Já a Gruta de Maquiné fica em
Cordisburgo. Com 650 metros de
extensão, 400 abertos aos visitantes, a gruta conta com sete salões,
Vestíbulo, Colunas, Altar ou Trono,
Carneiro ou Elefante, Piscinas e Fadas. A sétima câmara é dividida em
duas partes, Dr. Lund e Cemitério.
Considerada o berço da paleontologia brasileira, foi descoberta em
1825 pelo fazendeiro Joaquim Maria Maquiné e explorada por Peter
Lund quase uma década depois.

Do jeito que você gosta!
www.

radiocreaminas
.com.br
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Os bons resultados da
fiscalização do agronegócio

INSTITU

FISCALIZAÇÃO

Novo modelo reforça fiscalização orientativa e diálogo com a sociedade
supervisor de Fiscalização do Agronegócio,
engenheiro agrônomo Emílio Mouchrek, destaca a importância do pioneirismo do projeto.
“Mesmo com o enfraquecimento da economia o setor continua sendo gerador de riquezas. Isso evidencia que nossos produtores
ainda têm confiança e continuam investindo
na geração de alimentos. Então, a intenção
do Crea-Minas é assegurar à sociedade que
um profissional habilitado seja o responsável técnico por essas atividades, garantindo
qualidade à produção”, explica.

Ele é um dos pilares da economia brasileira. Em ano de crise, foi o único a crescer
no PIB de 2015, com alta de 1,8%, segundo dados do IBGE. No mesmo ano, também
gerou 9.821 empregos, novamente o único
a apresentar saldo positivo, de acordo com
dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged). Estamos falando
do setor agropecuário. A participação do
agronegócio na balança comercial brasileira
em 2015 foi responsável por 46,2% de tudo
o que foi vendido ao exterior.
Considerando a importância do setor
para a sociedade brasileira e tudo o que ele
representa para a área tecnológica, o CreaMinas criou a Supervisão de Fiscalização do
Agronegócio e foi o primeiro entre os Conselhos a especializar a fiscalização nesse
setor. Este novo modelo de fiscalização teve
início em maio do ano passado e contou
com várias etapas de implementação, passando pela estruturação do projeto, criação
de infraestrutura, reunião com lideranças
estaduais até o treinamento dos fiscais. O

aliza reuniões prévias em cada região a ser
fiscalizada. “Verificamos se os serviços técnicos da engenharia na área do agronegócio estão sendo exercidos por profissionais
habilitados, mas antes nos reunimos com lideranças regionais a fim de esclarecer a importância desse trabalho e assim permitimos
que as pessoas interessadas em trabalhar
dentro da legalidade possam se regularizar.
Esse é o diferencial do projeto. E o resultado
dessa primeira etapa superou nossas expectativas. Alcançamos 98,1% de regularidade.
Os autuados somaram apenas 1,9%”, detalha Guilherme.

Primeira etapa
Pouco mais de um ano após o início
desse novo modelo de atuação, já foram
fiscalizados 1.035 empreendimentos de
atividades diversas do agronegócio, contemplando as 12 regionais do Conselho. Contudo, o gerente de Fiscalização do Crea-Minas,
engenheiro mecânico Guilherme Rodrigues,
ressalta que a intenção é constatar a regularidade dos empreendimentos. Ele explica
que, para isso, a equipe da Supervisão re-

FRDs
A especialização da fiscalização do
Crea-Minas no setor do agronegócio é fruto
do investimento contínuo para alcançar uma
fiscalização cada vez mais eficiente. O trabalho integrado realizado com cooperativas,
sindicatos, entidades de classe, federações,
empresas privadas e órgãos públicos, como o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

Resultados da Fiscalização 2014-2015
Indicador

2014

2015

Comparativo

Volume de Ações
Quantidade de Notificações
Regularizações
Índice de Autuações em Relação ao Volume de Ações

70.489
29.786
22.060
4,50%

70.785
27.850
26.400
5,30%

0,42%
-6,50%
19,67%
0,80%

Resultados 2016 - 1º Quadrimestre
Indicador

Quantidade

Volume de Ações
Contratos Fiscalizados
Profissionais Fiscalizados
Denúncias Apuradas
Quantidade de Notificações
Notificações Regularizadas
Índice de Autuação em Relação ao Volume de Ações
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4.045
5.802
1.107
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mento, além da ALMG, permitiu que o Conselho elaborasse um plano de trabalho a partir da
Fiscalização Regionalizada Dirigida (FRD).
Com isso, o Conselho conseguiu abranger, na primeira etapa de trabalho, as mais
diversas áreas do agronegócio. São elas: sementes e mudas, sistemas de irrigação, autorização ambiental de funcionamento, outorga
de água, silvicultura, certificação de armazéns
e afins, crédito rural, laticínios, tratamento e
desdobramento de madeiras, produção de
carvão vegetal, atividades de apoio à produção
e revenda de defensivos agrícolas.
O presidente da Associação dos Bataticultores do Sul do Estado de Minas (Abasmig), engenheiro agrônomo José Daniel
Rodrigues Ribeiro, ressalta a importância da
fiscalização do agronegócio tanto para o produtor como para o consumidor. “Acho muito
positiva essa fiscalização, pois de uma maneira geral força o produtor do agronegócio
a se tornar mais eficiente, melhorar a qualidade da gestão do negócio e dos produtos,
além de garantir a segurança das pessoas

devida e adequada, já que a falta destes dois
critérios pode causar diversos prejuízos à
população. E só um profissional legalmente
habilitado possui qualificações para isso”,
enfatiza.

envolvidas. Principalmente em relação ao
uso de defensivos agrícolas, fazendo com
que o produtor cumpra a legislação e use os
produtos com segurança”, afirma.
Para José Daniel, a fiscalização mais
efetiva elimina os males para a saúde e dá
mais segurança alimentar, pois o produto
chega mais seguro à mesa do consumidor.
“Além disso o produtor trabalha de maneira
sustentável, ecologicamente correta e socialmente justa. Hoje o consumidor está muito
exigente, quer saber como e onde foi produzido e o produtor tem que se adaptar a essas
exigências”, destaca.
De acordo com o supervisor de Fiscalização do Agronegócio, a capilaridade do
projeto é extremamente importante para sua
sustentabilidade, uma vez que o agronegócio
contempla um grande leque de atividades na
área tecnológica. Emílio Mouchrek também
ressalta a relevância dessas ações pela sua
ligação direta com o consumidor final. “É extremamente importante, por exemplo, que o
defensivo agrícola seja prescrevido de forma
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Segunda etapa
Seguindo os pilares do novo modelo de
fiscalização do agronegócio, ancorados na
segurança da sociedade e aproximação do
Conselho com a população e profissionais,
o Crea-Minas já iniciou a segunda etapa do
projeto. O gerente de Fiscalização explica
esse novo ciclo. “Além de reafirmar uma metodologia de trabalho que foi exitosa, vamos
aprimorar ainda mais as atividades com foco
orientativo. Dessa vez, as reuniões que precedem a fiscalização serão realizadas com
as lideranças locais, viabilizando uma fiscalização no meio rural. Isso significa que o Conselho irá direto aos produtores específicos de
cada empreendimento, abarcando com mais
eficiência toda a cadeia produtiva”, detalha
Guilherme Rodrigues.
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INSTITU

COLÉGIOS

Crea-Minas investe na elaboração e
implantação de políticas públicas
de resíduos sólidos urbanos, manutenção
da iluminação pública e mobilidade urbana,
são ações desenvolvidas pelo Conselho”,
afirma José do Carmo.
Esses são apenas dois exemplos
de como, ao longo dos anos, o CreaMinas tem ido além de sua atividade-fim
se posicionando como ator social, com
participação constante de representantes
indicados pelo Conselho junto aos poderes
públicos nos âmbitos municipal, estadual e
federal. O Crea-Minas hoje está presente
em mais de 200 conselhos institucionais,
comitês de bacias, além de outros fóruns. O
desafio desses representantes é estabelecer
um diálogo construtivo com o governo e
com as organizações da sociedade civil
para formular e acompanhar políticas
públicas de relevância e amplitude. Para
otimizar a atuação desses representantes,
o Crea-Minas criou, em março deste ano,
o Colégio Estadual de Representantes
Institucionais (CRI), promovendo encontros
técnicos e atividades de treinamento,
além da capacitação por meio de fóruns
específicos.
Para o coordenador estadual executivo do CRI-MG, engenheiro civil João Luiz
Magalhães Teixeira, a participação do CreaMinas nas discussões em torno de temas
como meio ambiente, política urbana, saneamento, habitação, patrimônio cultural,
mobilidade urbana, entre outros, é de suma
importância. “A presença do Conselho nas
discussões sobre políticas públicas é fundamental, pois assim estamos resgatando
nossa autoridade técnica e praticando a
cidadania. Nós, profissionais do Sistema

Quando em 2012 e 2013 o Crea-Minas percorreu todo o estado com os
Encontros Regionais Políticas Públicas e
Corresponsabilidade Social, atuava de forma a fortalecer a inserção e a valorização
da área tecnológica. O Conselho, na busca
de contribuir efetivamente para a implantação de políticas públicas existentes e na
formulação de novas diretrizes a partir do
diálogo com a sociedade, levantou 1.248
propostas, divididas em cinco eixos temáticos – alimentos, impacto das chuvas, meio
ambiente, rodovias mineiras e urbanicidade. As discussões realizadas nos Encontros
Regionais, que reuniram cerca de 6.500
profissionais, resultaram em diagnósticos
técnicos regionais, além de propostas de
soluções das demandas identificadas. Outra ação direta do Conselho em políticas
públicas foi a capacitação de cerca de 450
municípios para a elaboração de planos de
saneamento básico, em parceria com a Funasa, entre 2013 e 2014.
Para o assessor em Políticas Públicas da Presidência do Conselho, engenheiro civil José do Carmo Dias, a atuação
do Crea-Minas na elaboração, discussão
e implementação de políticas públicas é
fundamental. “O Crea tem muito a contribuir do ponto de vista técnico. Como temos
representantes espalhados por todo o estado, conhecemos as diversas realidades
e podemos atuar a partir de diagnósticos
locais. Capacitar equipes técnicas locais,
orientar e fomentar consórcios públicos
no sentido de direcionar as comunidades
e prefeituras menores para otimizar soluções de problemas comuns, como política
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Confea/Crea, como detentores do conhecimento técnico, temos o dever como cidadãos de participar da vida em sociedade e
contribuir para a solução de problemas de
nossa comunidade, dando apoio e respaldo
técnico às decisões a serem tomadas pelos
municípios, estados e pelo país. Trazemos
à luz um olhar estritamente técnico, com
soluções sem as paixões políticas, que
normalmente norteiam decisões nas mais
variadas instâncias de poder”, afirma.
A criação do novo Colégio visa unificar a posição dos Representantes Institucionais do Crea-Minas junto aos Conselhos
e Órgãos Colegiados, dando suporte a
esses representantes. “Era necessário que
criássemos esse espaço de conversa e
entendimento para termos mais força em
nossas ações. Com o CRI, o Crea-Minas
terá condições de apoiar melhor esses representantes. Precisamos buscar uma unidade, reafirmando a autoridade técnica da
Engenharia, pois são os pontos em comum
que vão nos levar a bons resultados”, explica o presidente do Conselho, engenheiro
civil Jobson Andrade.
O representante institucional participa dos processos de tomada de decisão
em nome do Crea-Minas. É seu papel levar
ao conhecimento da sociedade civil os saberes técnicos relacionados à engenharia,
legitimando decisões e influenciando no
encaminhamento de demandas de interesse geral. A geógrafa Nádia Cristina dos
Santos Sudário, que representa o Crea-Minas na Comissão Multidisciplinar de Mobilidade Urbana de Araguari, acredita que essa
participação é fundamental. Ela explica que

Adriana von Krüger

..

quando se elabora um plano municipal a
partir de audiências públicas, é possível ouvir a população e assim alinhar a técnica à
participação popular. “No caso do Plano de
Mobilidade não queremos que haja empresas elaborando com base num modelo sem
levar em consideração a opinião dos profissionais da área e da população”, defende
Nádia, que é doutoranda em mobilidade
urbana. Ela acredita que a criação do CRI
é fundamental para o fortalecimento dos
profissionais do Sistema porque há o envolvimento de diversas áreas. “Essa diversidade dá credibilidade às nossas ações,
culminando numa sociedade mais humana
e principalmente técnica”, afirma.
Para João Luiz, esses conselhos
institucionais, comitês e outros ajudam as
pessoas a terem uma melhor qualidade de
vida, e a presença de profissionais da área
tecnológica em todos esses fóruns de discussão e construção de políticas públicas
é fundamental. “Precisamos da ajuda dos
inspetores, das entidades para identificar
espaços para indicação de representantes para conselhos de cada município. A
meta inicial é atingir todos os municípios
de Minas Gerais, que são 853. Mas queremos ter um profissional do Crea-Minas
em cada conselho municipal, estadual e
federal de cada cidade. Sei que é utopia,
mas o objetivo é chegar a mais de 8.500
profissionais contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida de todos os mineiros.
É uma representatividade importante, fruto
da dedicação de profissionais que atuam
de forma honorífica, como contribuição da
engenharia para a sociedade”, finaliza.

Crea-Minas empossa coordendores do Colégio de Representantes Institucionais

Colégio de Representantes
Institucionais do Crea-Minas
São atribuições do CRI-MG:
•
•
•
•

Gerenciar informações e posicionamentos para defesa estratégica de interesses;
Apoiar e acompanhar a atuação dos representantes internos e externos do Crea-Minas;
Acompanhar as atividades das representações e divulgar as atas das reuniões ocorridas e
os resultados alcançados;
Realizar reuniões e encontros periódicos de capacitação dos representantes para aprimorar
a defesa dos interesses da engenharia, bem como atualizar sobre as suas demandas e
necessidades.

Os primeiros coordenadores do CRI-MG são:
•

Coordenador Estadual Executivo
•

•

Coordenadores Adjuntos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Engenheiro civil João Luiz Magalhães Teixeira.

0

1

Representante Institucional do Conselho Municipal de Saneamento (Comusa), engenheiro
civil Cláudio Jorge Cançado.
Representante Institucional do Conselho Municipal de Habitação (CMH), engenheiro civil e
de segurança do trabalho, técnico em electrotécnica José Hugo Rodrigues.
Representante Institucional do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), engenheira
civil Luiza Maria de Carvalho.
Representante Institucional da Comissão Multidisciplinar de Mobilidade Urbana de Araguari,
geógrafa Nádia Cristina dos Santos Sudário.
Representante Institucional do Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência
(CMMCE), engenheiro civil e de segurança do trabalho Fernando Augusto Vilaça Gomes.
Representante Institucional do Comitê de Bacias Hidrográficas (CBH), engenheira civil
Tereza Cristina de F. Krauss Pereira.
Representante Institucional do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Codema), engenheira
agrônoma Maria Isabela de Souza.
Representante Institucional do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana (Conedru), engenheiro civil Sílvio Rogério Fernandes.
Representante Institucional do Conselho Municipal de Política Urbana de Pará de Minas CMPU, engenheiro de operações - mecânica de manutenção Ildes Antônio Soares Pacheco.
Representante Institucional do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Municipio
de Itabira, enenheiro civil e de segurança do trabalho Maria das Graças Lage de Oliveira.
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Rapidez na resolução de conflitos
Simplificada e de menor custo, arbitragem expedita é oferecida
pela Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas

The Global Orphan Project

fazer visitas e avaliar a controvérsia presencialmente. Em audiência única, o árbitro ouve as partes e os esclarecimentos
dos assistentes técnicos, no caso de juntada de pareceres periciais. Nessa oportunidade, os advogados das partes também
podem apresentar suas conclusões.
A sentença arbitral é proferida em
até 30 dias após a audiência, com a possibilidade de o árbitro prorrogar esse prazo,
dependendo da complexidade do caso. A
sentença contém relatório, fundamentos
da decisão, dispositivo em que serão resolvidas as questões submetidas pelas partes
e o prazo para cumprimento.
Na CMA Crea-Minas, a arbitragem
expedita é oferecida para a solução de
questões de menor complexidade que
envolvam, de forma direta ou indireta,
áreas técnicas abrangidas pelo Sistema.
“A etapa de produção de provas, por
exemplo, entra logo no início, quando as
partes apresentam o pedido. É um procedimento mais rápido e intenso, o que
a torna uma alternativa muito positiva na
resolução de controvérsias, encurtando
prazos, sem prejuízo da boa condução do
procedimento arbitral”, disse o engenheiro civil Luís Pimenta, secretário-geral da
CMA Crea-Minas.
Além da arbitragem expedita, a Câmara oferece outros quatro procedimentos
para resolução adequada de conflitos. São
eles a arbitragem, os Comitês de Resolução de Disputas (CRD), a conciliação e
a mediação. “Com as opções oferecidas
pela CMA Crea-Minas, temos trabalhado
no sentido de contribuir para a resolução
de conflitos, visando sempre à preservação dos relacionamentos empresariais e
interpessoais”, avalia Clémenceau.

E

m processo de expansão, uma empresa decide construir um novo prédio para potencializar suas atividades. No entanto, a execução da obra não
foi a esperada, apresentando problemas
logo no início. A empresa reclamou da
alvenaria, de responsabilidade de uma
das empreiteiras contratadas. Como as
partes não chegaram a um acordo, a
demanda foi encaminhada, como previsto em contrato, para ser resolvida por
arbitragem expedita. Em pouco tempo,
o problema foi solucionado, sem que a
obra fosse interrompida.

tro tem valor de uma decisão de um juiz de
direito”, disse o presidente da CMA CreaMinas e presidente do Instituto Brasileiro
de Avaliações e Perícias de Engenharia de
Minas Gerais (Ibape-MG), engenheiro civil
Clémenceau Chiabi.
Para que a arbitragem expedita seja
usada em um conflito, as partes envolvidas precisam estar de acordo com o uso
do procedimento, o que pode ou não estar
previsto no contrato. Na CMA Crea-Minas,
para abrir o procedimento, o requerente
envia os documentos e informações necessárias. Então, as partes são convocadas
e o árbitro que vai julgar a causa, indicado.
Assinado o Termo de Arbitragem,
as partes possuem prazo de 30 dias para
apresentar suas alegações iniciais, o que
inclui os pedidos, suas especificações e as
provas necessárias para fundamentação.
Após essa apresentação, não é possível
formular novos pedidos ou modificar os
existentes, e as partes têm o prazo de 15
dias para as respectivas impugnações.
Durante o processo, o árbitro pode

Oferecida pela Câmara de Mediação
e Arbitragem do Crea-Minas (CMA CreaMinas), a arbitragem expedita é recomendada para demandas de natureza simples,
que possuem um menor número de variáveis. “A arbitragem expedita pode ser usada em contratos de até 750 mil reais ou
de valores maiores, se em comum acordo
entre as partes. Ao final, tem-se um julgamento rápido e definitivo, pois não existem
recursos, e a sentença proferida pelo árbi-
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Nossa meta é ousada:
um projeto em cada cidade onde o
Crea-Minas está presente

A experiência bem-sucedida de gestão por projetos
do Conselho começa a ser replicada no interior do
estado. Com isso, o Crea-Minas estimula a cultura de
planejamento, valoriza os interesses locais e contribui
para o desenvolvimento de cada região.
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Este espaço visa ampliar o diálogo com as outras mídias
do Crea-Minas. Aqui o leitor encontra os links para acessar
as matérias publicadas na Vértice On-Line.

SÓ NO SITE

Câmara Temática de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
O Seminário de Mudanças Climáticas e Regimes Ambientais
Internacionais ocorreu nos dias 23 e 24 de maio, na sede
do Crea-Minas, em Belo Horizonte. O evento discutiu os
desdobramentos da 21º Conferência das Partes sobre
Mudanças Climáticas de Paris (COP 21), realizada pela
Organização das Nações Unidas (ONU), em novembro de 2015.
Leia mais - http://bit.ly/30sonosite1

Workshop: Riscos Naturais Associados a
Empreendimentos de Grande Porte
No dia 11 de maio de 2016, o Crea-Minas sediou workshop
que tratou do aumento da frequência de desastres naturais
no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Um novo mapa
sismológico e a revisão da NBR 15421 foram algumas das
propostas discutidas. O evento foi promovido pelo Conselho
e pela Associação Profissional de Geógrafos de Minas Gerais
(Aprogeo-MG).
Leia mais - http://bit.ly/30sonosite2

33º Congresso da Associação Mineira de
Municípios
A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do
Crea-Minas ofereceu, durante o 33º Congresso da AMM,
curso para gestores municipais sobre o uso de arbitragem
na administração pública. O presidente do Crea-Minas,
engenheiro civil Jobson Andrade esteve presente na
solenidade de abertura do Congresso, que teve como tema
“As Consequências da Crise Econômica na Aplicação da
LRF e Reflexos nas Eleições de 2016”.
Leia mais http://bit.ly/30sonosite3
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Crea-Minas Júnior
O 13º Seminário de Jovens Lideranças foi realizado em João
Monlevade, nos dias 29 e 30 de abril. O evento, promovido
pelo Crea-Minas Júnior todos os anos, visa estimular a cultura de formação de lideranças. A edição deste ano teve como
tema “Crise: Tire o S e Crie”. Na ocasião, também foi realizada
a eleição da gestão de 2016.
Leia mais - http://bit.ly/30sonosite4

Colégio Estadual de Empresas
Realização de encontros com empresários mineiros; de intercâmbio entre instituições de ensino, estudantes e empresas; e formulação e elaboração de cartilha
sobre a cadeia produtiva com foco nos dez maiores setores que compõem o PIB
foram os principais eixos de trabalho definidos durante a Primeira Reunião Ordinária do CEM-MG, realizada no dia 27 de abril, na sede do Crea-Minas.
Leia mais - http://bit.ly/30sonosite5

Músicas e notícias 24h
Confira na Rádio Crea-Minas matérias sobre ações do Conselho
e temas de interesse da sociedade relacionados à área tecnológica.
Ouça - http://www.radiocreaminas.com.br

Crea-Minas em imagens
As fotos dos eventos realizados pelo Conselho estão disponíveis no Flickr. São mais de 5
mil imagens organizadas em álbuns e disponíveis para download em alta resolução.
Visite - http://www.flickr.com/crea-minas

Instituições de Ensino
O Crea-Minas realizou, no dia 18 de março de 2016, a 1ª Reunião Ordinária do Colégio de Instituições de Ensino com o objetivo de apresentar
e discutir as propostas de trabalho para este ano.
Na oportunidade, o presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Jobson
Andrade, ressaltou a importância do encontro para integrar os trabalhos em desenvolvimento. Divididos em grupos, os participantes trataram dos seguintes temas: Feicintec e Engrenagem Corporativa, Selo
de Qualidade e Atribuição Profissional, Congresso das Instituições de
Ensino e Revista Vértice Técnica.
Leia mais - http://bit.ly/30sonosite6

2

0

1

6

|

a

b

r

i

l

.

m

a

i

o

.

j

u

n

h

o

V

É

R

T

I

C

E

31

A vida é o melhor vinho
Caldas investe em pesquisa e fortalece sua tradição vitivinícola em Minas

natal de Brant é marcada por sua tradição em uvas e vinhos. Fundado em 1813,
o município começou a ser povoado por
conta de suas regiões favoráveis à agricultura e pecuária. Em um período marcado pelo esgotamento dessas atividades,
Caldas se consolidou como uma das mais
importantes cidades da região.
A produção de uva, por sua vez,
surgiu como alternativa ao plantio de café,
cultura mais tradicional do sul de Minas.
Fatores como a altitude elevada e o clima fizeram com que o cultivo da fruta se
tornasse frequente. Hoje, as práticas no
campo correspondem a mais de um terço
do Produto Interno Bruto (PIB) do município, sendo a produção de uva uma das
atividades mais importantes.
A tradição é tão forte que por dez
anos a cidade se chamou Parreiras. O decreto estadual durou até 1948, quando a
cidade voltou a ser chamada de Caldas.
Mesmo sem levar no nome seu maior legado, a cidade se mantém como um im-

“Solto a voz nas
estradas, já não
quero parar /
Meu caminho é
de pedra, como
posso sonhar”.
Imortalizados na voz de Milton Nascimento, os versos da música Travessia,
de Fernando Brant, marcaram o início de
uma parceria musical que duraria várias
décadas. A canção nasceu quando Bituca
pediu ao amigo para escrever uma letra
para a melodia que havia composto. Os
dois celebraram o resultado tomando um
tradicional vinho da cidade de Caldas.
Localizada no sul de Minas, a 464
quilômetros de Belo Horizonte, a cidade
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portante polo na produção vitivinícola, que
engloba tanto o cultivo das uvas quanto
sua potencial utilização para a fabricação
de vinhos. Quem nasceu na época em que
a cidade ainda se chamava Parreiras foi o
advogado Ubiratan Teixera, que preserva
a tradição nas videiras que mantém em
casa. “As uvas produzidas em Caldas têm
cachos maiores e são mais doces. Isso
me incentivou a plantar minhas próprias
uvas”, diz.
Outra destinação para as frutas é a
fabricação de suco de uva. Produzidos artesanalmente, os sucos são reconhecidos
pelo sabor marcante e pela boa qualidade.
A produção é maior no bairro Bom Retiro,
região de grande concentração de terra
vulcânica e localizada numa área considerada por geólogos como parte de uma
cratera extinta.
De acordo com dados da Emater-MG, no último ano o município chegou a
uma safra recorde na produção de uvas,
com um total de 1.625 toneladas, sendo a

ALM
ANA
QUE
minas e gerais
é a maior tradição de Caldas. “Está enraizado na nossa cultura”, enfatiza.

na linha de pesquisa em que atua.
Hoje, o Núcleo é composto por pesquisadores, enólogos, técnicos e estudantes, desenvolvendo trabalhos em parceria
com universidades brasileiras e estrangeiras. Uma grande contribuição do Núcleo
para a produção vitivinícola brasileira foi
a adaptação da técnica da enxertia de
mesa. “Adaptamos a técnica às condições
brasileiras, treinamos viveiristas da região
Sul e atualmente podemos afirmar que o
Brasil é autossuficiente na produção de
mudas de videira. Minas Gerais, em especial a cidade de Caldas, é referência nacional na produção de mudas de qualidade”, disse o engenheiro agrônomo Murillo
Regina, coordenador do Núcleo.
Atuando sempre em parceria com
os produtores, a Epamig comercializa mudas de uvas enxertadas de alta qualidade.
Certificadas pelo Ministério da Agricultura
e pelo Instituto Mineiro de Agropecuária,
as mudas são comercializadas no segundo semestre do ano. “Neste ano produziremos cerca de 45 mil mudas enxertadas,
que serão disponibilizadas em todo o
sudeste”, prevê a engenheira agrônoma
Claudia Rita de Souza, pesquisadora do
Núcleo. Outra importante atividade do Núcleo é a produção de vinhos finos por meio
da técnica da dupla poda, que permite alterar o ciclo de produção e colheita e favorece a maturação da uva, assim como
a elaboração de vinhos de alta qualidade.
Ações como as da Epamig fortalecem a cultura vitivinícola de Caldas. Para
uma cidade que carregou no nome uma
de suas principais tradições, alinhar a
produção às mais recentes descobertas
tecnológicas contribui para perpetuar
esta tradição. Como já diria o compositor caldense Fernando Brant, “a vida é o
melhor vinho”.

Larry Darling

Pesquisa

maior parte composta de uvas para mesa.
A safra fez com que Caldas se tornasse a
maior produtora de uvas do sul de Minas
e a terceira maior do estado.
O bom momento também é explicado pela retomada da Festa da Uva, em
2013, evento anual que atrai centenas de
pessoas e conta com exposição de uvas,
vinhos, peças de artesanato e outros produtos. Agitada por bandas e artistas locais, a festa marca também a coroação da
Rainha da Uva, escolhida a cada edição.
“Eu tinha cinco anos quando fui pela
primeira vez, em 1951. Lembro até de uma
senhora de idade que ajudava a trazer cantores famosos e grandes orquestras”, se
recorda Ubiratan. E se o tradicional festejo
continua vivo até hoje, é graças aos esforços de moradores como ele: “A festa já
ficou parada por alguns anos, mas nunca
deixamos a chama se apagar por completo.
Por isso a festa acontece até hoje”, afirma.
Ubiratan acredita que o sabor da
uva caldense é o principal responsável
pelos reconhecidos vinhos da cidade.
“Caldas tem bons vinhos, pois as uvas
produzidas aqui também são boas. Elas
têm aroma e sabor mais acentuados,
e isso vai para a bebida. Até quem não
bebe vinho sente as diferenças entre um
bordô produzido aqui e outro de outra
cidade”, ressalta. Para o advogado, não
resta dúvida de que a atividade vitivinícola

Na década de 1930, Caldas e as
cidades próximas já desempenhavam um
papel fundamental no abastecimento de
vinhos do sudeste brasileiro. Com o intuito
de aprimorar a produção na região, que
contava com milhares de hectares de videiras e centenas de adegas, o então presidente da República Getúlio Vargas inaugurou o Campo Experimental de Caldas,
um dos primeiros centros de pesquisa
especializados em uvas e vinhos do Brasil.
O campo, que pertenceu ao Ministério da Agricultura até 1973, foi transferido para a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e, em 1976, incorporado à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). Hoje,
a estação abriga um importante centro de
pesquisa em vitivinicultura em Minas, o
Núcleo Tecnológico Uva e Vinho, que avalia
cultivares de uva para vinhos finos e realiza
análises laboratoriais em vitivinicultura.
Além das atividades de pesquisa, o
Núcleo orienta alunos do ensino médio,
graduação e pós-graduação e dá assistência aos produtores locais. “Recebemos
produtores para consultoria técnica, tanto para questões do manejo do vinhedo
quanto para a elaboração e avaliação química de vinhos, e oferecemos cursos de
elaboração de vinho e degustação”, revela
a engenheira agrônoma Renata Vieira,
pesquisadora que atua em avaliações de
maturação e composição da uva. Renata,
que possui doutorado em ciência dos alimentos, entrou para a Epamig em 2003
como bolsista recém-doutor. Três anos
depois, integrou o grupo de pesquisa em
vitivinicultura, quando passou a trabalhar
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Como reduzir o custo com resíduos sólidos nas empresas
Guia Prático para Consultores e Gestores Empresariais - (e-book)

Luiz Carlos Porto - Ed. do autor
Este e-book apresenta um roteiro prático para as empresas aprimorarem a gestão de seus
resíduos sólidos, com foco na redução de custos. Utiliza uma linguagem simples e direta para
que o trabalho possa servir como um manual para os profissionais envolvidos com o tema. Nele
é apresentado um método prático chamado Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos (GSRS).
Através do emprego de planilhas eletrônicas simples, ensina como avaliar e gerenciar resíduos
sólidos de uma empresa para obter o máximo resultado econômico e ambiental. (Disponível em
https://www.amazon.com.br/dp/B01DTO5JBI)

DER/MG – 50 Anos de História

Luiz Gonzaga Chaves Campos - Publicação: Assender
Esta edição escrita pelo engenheiro Luiz Gonzaga Chaves Campos homenageia os vários
personagens que participaram dos 50 anos de história do DER/MG, que este ano completa 70
anos. Como diz o autor, “conhecer a história do DER/MG é voltar no tempo para buscar suas
origens. Este é o resultado de nossas diligências, cujo mérito é reunir em um único documento
muito do que já foi publicado e recordado por engenheiros pioneiros”. Vale muito pela memória
da engenharia de estradas de nossa Minas Gerais.

Terra Brasilinis

Leonardo Brasilino - Fundação Municipal de Cultura (PBH) - 2016
Como escreve Frei Betto no prefácio do livro, “Frei Cláudio van Balen, é um álbum de
retratos no meu coração. ...” Assim é o livro Artesão de Fé. Cheio de retratos recortados e apresentados por Cláudio Guerra e Mauro Passos, organizadores do livro. No livro pode-se conhecer
a teologia pastoral de Frei Cláudio, sua visão social do mundo, sua trajetória biográfica, textos de
sua vasta obra, e muito mais. Enfim, um livro para nenhum cristão botar defeito.

CRD - Comitê de Resolução de Disputas nos
contratos de construção e infraestrutura - uma abordagem
prática sobre a aplicação de dispute boards no brasil

Bernardo Ramos Trindade (Coordenação); Camila Pereira Linhares; Clémenceau
Chiabi Saliba Júnior; Felipe Gutierrez; Flávia Bittar Neves; Francisco Maia Neto; Frank
Giunta; Jorge Pinheiro Jobim; Juliana S. Porto Fonseca; Marcelo A. Botelho de Mesquita; Pedro Ribeiro de Oliveira; Pedro Silveira C. Soares; Peter Wallace; Robert Farrer;
Roberto Ricardino; Rodrigo Ruggio e Rui Arruda Camargo. - Editora PINI
O DRB - Dispute Resolution Board – ou CRD - Comitê de Resolução de Disputas – é uma
ferramenta que propicia a execução das obras dentro do prazo pactuado, mesmo quando há
divergências entre contratante e contratado. Busca a solução destas pela interveniência de um
ou mais experts que aconselham ou decidem essas divergências durante o desenvolvimento do
contrato.
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ler e navegar

ALM
ANA
QUE
perfil

Atualmente, profissionais estão se
capacitando para o ousado projeto. “Todo
o trabalho de capacitação de engenharia
é estruturado, ou seja, não é instantaneamente que se formam profissionais com
esse know-how. Importantes passos foram
dados para absorção de tecnologia, projetos estruturantes e necessários”, conta.
O sonho do helicóptero brasileiro
deve decolar aos pés da Serra da Mantiqueira, na fábrica da Helibras em Itajubá. “Atingimos um grau de excelência
no país e no estado de Minas Gerais, que
nos promove até uma inquietação positiva: não podemos aceitar que não se
desenvolva em Minas Gerais o primeiro
helicóptero brasileiro”, sustenta.
O fascínio pela aviação e a forte
identificação pelas ciências exatas vieram de berço, na infância pacata em
Pacaembu, interior paulista. “Meus pais,
Sr. Walter e D. Irene, eram professores de
matemática e, entre inúmeros exemplos
de vida, me deixaram uma herança privilegiada e muito rica, que foi a capacidade
de sonhar grande, a vontade de aprender,
além do gosto natural pelas ciências exatas”, conta.
“Minha esposa Elaine e minha filha
Laura, de oito meses, complementam
essa base para me apoiar na carreira que
escolhi, dando verdadeira dimensão e pleno sentido à capacidade de sonhar e de
ter emoção”, completa o engenheiro, que
não se cansa de voar cada vez mais alto.

no Sul de Minas, onde fica a fábrica da
empresa em que ocupa o cargo de diretor do Centro de Engenharia e Ensaios em
Voo. Responsável pelo projeto, pesquisa,
desenvolvimento, teste, qualificação de
equipamentos e aeronavegabilidade, o
engenheiro também responde pelas atividades de aeronavegabilidade permanente dos helicópteros civis e militares da
empresa. “Tenho uma relação de apreço
e admiração especial pela Helibras, que é
a única empresa fabricante de helicópteros da América Latina”, comenta.
O engenheiro está envolvido no projeto H-XBR, um contrato estimado em R$
5,1 bilhões a serem investidos até 2022,
que prevê o desenvolvimento das versões
brasileiras e produção de 50 helicópteros
modelo H225M para as Forças Armadas
do Brasil. “Quero continuar crescendo,
expandindo meus conhecimentos e trabalhando com algo nobre dentro da aviação brasileira. Aprender e buscar novas
áreas de conhecimento e crescimento
profissional é o que me motiva”, enfatiza.
Além disso, um voo mais alto figura
como principal meta da carreira de Walter: o projeto de um helicóptero 100% nacional. Ele explica que o projeto faz parte
da estratégia do grupo Airbus, parceira
internacional da Helibras, para o Brasil.
“Nós temos no país um potencial humano
muito grande e uma capacidade fantástica de engenharia brasileira, que consegue excelentes resultados”, acredita.

“Nosso objetivo é transformar a
Helibras na Embraer de asas rotativas”.
Essa ambição acompanha o engenheiro
mecânico aeronáutico Walter dos Santos
Filho há mais de 10 anos, quando entrou
na Helicópteros do Brasil S/A (Helibras).
“Minha vida é sempre feita desses ciclos:
sonhos, aprendizado e realidade”, reflete.
Formado pelo Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA) em 2000, Walter
possui ainda especialização na área de
ensaios de voo pela École du personnel navigant d’essais et de réception
(EPNER, sediada na base da Força Aérea francesa, em Istres, França) e MBA
em gestão empresarial pela Fundação
Getúlio Vargas. Além disso, participou do
programa de formação de executivos do
grupo Airbus, na França, e é bacharel em
direito pela Faculdade de Direito do Sul
de Minas (FDSM).
Logo após se formar no ITA, iniciou
sua carreira na Embraer como engenheiro de ensaios em voo, atuando nos
projetos de desenvolvimento das aeronaves Embraer 170 e Embraer 190. Nessa
época fez sua especialização na França.
“Essa história é interessante, porque
quando fui me preparar pra ir morar lá
não sabia uma palavra em francês. Comprei um curso de francês de quase trinta
fascículos pra aprender o idioma sozinho
em casa, na marra”, conta.
Em 2005, Walter foi contratado
pela Helibras e se mudou para Itajubá,
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Buscando voos
mais altos
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“A novidade
Que tem no Brejo da Cruz
É a criançada
Se alimentar de luz …”

memória

Chico Buarque de Hollanda em Brejo da Cruz

D

epois de escrevermos sobre Galileu e Descartes chegamos a Isaac Newton, completando o ciclo do triunvirato que possibilitou
a chamada revolução científica. Isaac Newton nasceu em Londres (Inglaterra), no ano de 1643. Cientista, químico, físico,
mecânico e matemático, trabalhou junto com Leibniz na elaboração do cálculo infinitesimal. Durante sua trajetória ele descobriu várias leis da física, entre elas, a lei da gravidade. Precursor do Iluminismo, criou o binômio de Newton, e fez ainda outras
descobertas importantes para a ciência. Na fazenda onde morava, Newton realizou descobertas que mudaram o rumo da ciência: o
teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação e a natureza das cores.

O pecador

O casto

Na tenra idade de 19 anos, já estudante,
carregava uma lista com vários pecados pelos
quais ele se sentia culpado.

Newton nunca se casou e, embora seja
impossível verificar, é amplamente conhecido
que ele nunca teve relações sexuais, pois claramente odiava as mulheres.

O cientista radical
Naquela época, pouco se sabia
sobre as propriedades da visão e da luz.
Curioso, Newton embarcou em seu próprio estudo detalhado de óptica, agindo
como sua própria cobaia e testando o
seu olho com uma agulha. Sobre o feito,
ele escreveu em seu diário: “Eu peguei a
agulha e a coloquei entre meus olhos e o
osso perto da parte de trás, pressionando
o meu olho no final de modo a alcançar
a sua curvatura. Então apareceram vários
círculos brancos e coloridos...”

A maçã não caiu na cabeça
dele
“A maioria das pessoas pensa que Newton foi atingido na cabeça com uma maçã.
Mas provavelmente não foi isso o que aconteceu”, disse o historiador James Gleick ao
Huffington Post. Ele afirma que o que talvez
tenha acontecido é que Newton percebeu
que a mesma força invisível que causou
a queda das maçãs no chão também
afetou os movimentos da Lua.

O solitário
Alguns especulam que Newton sofria de uma doença mental (talvez transtorno bipolar) ou autismo. No entanto,
esse fato é difícil de saber com certeza,
mas uma coisa que está clara é que Newton era cronicamente solitário. É possível
constatar isso com mais destaque pelos
fatos de sua infância e velhice.

Referências: eBlog da engenharia Oliveira, Geraldo Dirceu.
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.
www.megacurioso.com.br / www.suapesquisa.com
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Anuidades, Serviços e
Multas do Crea-Minas

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

Desc. 10% até
29/02/2016
R$435,09
R$217,54

Desc. 15% até
31/01/2016
R$410,91
R$205,45

Superior
Médio

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica
Classes de Capital
Desc. 15% até
Desc. 10% até
Social
31/01/2016
29/02/2016
Até 50.000,00
R$388,65
R$ 411,51
de 50.000,01
R$777,29
R$823,01
até 200.000,00
de 200.000,01
R$1.165,94
R$1.234,53
até 500.000,00
de 500.000,01
R$1.554,58
R$1.646,02
até 1.000.000,00
de 1.000.000,01
R$1.943,23
R$2.057,54
até 2.000.000,00
de 2.000.000,01
R$2.331,87
R$2.469,04
até 10.000.000,00
acima de
R$3.109,16
R$3.292,05
10.000.000,00

Faixa
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

INDICADORES

Sem desconto
31/03/2016
R$483,43
R$241,71
Valores de Serviços
I – Pessoa Jurídica
a) Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial,
sucursal, etc.)
b) Visto de registro
c) Emissão de certidão de registro e quitação de
pessoa jurídica
d) Emissão de certidão de quaisquer outros
documentos e anotações
e) Requerimento de registro de obra intelectual
II – Pessoa Física
a) Registro profissional
b) Visto de registro
c) Expedição de carteira de identidade
profissional
d) Expedição de 2a via ou substituição de carteira
de identidade profissional
e) Emissão de certidão de registro ou quitação de
pessoa física
f) Emissão de certidão até 20 ARTs
g) Emissão de certidão acima de 20 ARTs
h) Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs
i) Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs
j) Emissão de CAT com registro de atestado
k) Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e
anotações
l) Análise de requerimento de regularização de
obra ou serviço ou incorporação de atividade
concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato
m) Requerimento de registro de obra intelectual

Sem desconto
31/03/2016
R$457,23
R$914,46
R$1.371,70
R$1.828,92
R$2.286,16
R$2.743,38
R$3.657,84

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

Faixa

TAXA DE A.R.T.

1

até 8.000,00

R$ 74,37

2

de 8.000,01 até 15.000,00

R$ 130,15

3

acima de 15.000,01

R$ 195,96

Multas de Infração
Valor da Multa

Alínea
A
B
C
D
E

R$ 589,64
R$ 1.179,27
R$ 1.965,45
R$ 1.965,45
R$ 5.896,34

R$ 222,74
R$ 111,04
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 278,26
R$ 72,50
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 45,73
R$ 92,75
R$ 45,73
R$ 92,75
R$ 75,11
R$ 45,73
R$ 278,26
R$ 278,26

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

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de maio/2015 a abril/2016 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses
abril/16
março/16
fevereiro/16
janeiro/16
dezembro/15
novembro/15
outubro/15
setembro/15
agosto/15
julho/15
junho/15
maio/15

Baixo
1.293,35
1.291,05
1.216,12
1.206,77
1.203,06
1.201,61
1.199,15
1.197,36
1.196,54
1.193,24
1.191,78
1.188,34

R-1
Normal
1.564,47
1.561,56
1.464,19
1.454,24
1.448,06
1.445,76
1.443,06
1.440,89
1.440,45
1.438,89
1.438,40
1.435,69

PP-4
Alto
1.878,23
1.873,84
1.770,50
1.759,59
1.752,99
1.748,90
1.744,57
1.740,82
1.740,93
1.740,69
1.739,91
1.737,30

Baixo
1.167,80
1.166,70
1.109,61
1.106,44
1.103,00
1.101,81
1.098,95
1.095,90
1.095,04
1.092,04
1.090,14
1.088,02

Normal
1.461,68
1.459,75
1.371,86
1.360,76
1.355,70
1.354,09
1.351,46
1.350,08
1.349,35
1.347,86
1.347,02
1.345,21

PIS
Baixo
846,92
846,13
798,42
795,81
793,91
793,54
791,76
790,04
788,83
786,59
785,25
783,52

Alto
1.509,50
1.506,33
1.427,57
1.420,03
1.415,12
1.412,29
1.409,28
1.406,52
1.405,98
1.405,44
1.404,41
1.402,53

R-16
Normal
1.218,94
1.217,36
1.146,32
1.141,18
1.136,81
1.135,47
1.133,04
1.131,05
1.130,31
1.129,33
1.128,51
1.127,06

Alto
1.597,81
1.566,11
1.478,78
1.472,94
1.468,62
1.467,51
1.464,79
1.463,57
1.462,28
1.416,07
1.459,92
1.458,01

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

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses
RP1Q
G1
abril/16
1.314,54
670,15
março/16
1.312,22
668,95
fevereiro/16
1.225,75
630,11
janeiro/16
1.224,97
629,67
dezembro/15
1.220,38
628,82
novembro/15
1.219,85
628,38
outubro/15
1.216,64
626,93
setembro/15
1.214,04
626,07
agosto15
1.212,90
625,80
julho/15
1.211,97
626,69
junho/15
1.211,40
626,51
maio/15
1.208,70
625,12

2

R-8
Normal
1.259,32
1.257,73
1.183,37
1.177,62
1.173,21
1.171,71
1.169,38
1.167,58
1.166,87
1.165,46
1.164,64
1.163,06

Baixo
1.108,16
1.106,99
1.053,63
1.050,75
1.047,68
1.046,52
1.043,86
1.041,10
1.040,23
1.037,47
1.035,45
1.033,32

Padrão / meses
abril/16
março/16
fevereiro/16
janeiro/16
dezembro/15
novembro/15
outubro/15
setembro/15
agosto/15
julho/15
junho/15
maio/15
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Normal

Alto

Normal

Alto

1.429,73
1.427,89
1.343,23
1.335,55
1.332,10
1.331,72
1.329,09
1.329,28
1.327,26
1.326,81
1.325,85
1.324,00

1.541,54
1.539,06
1.453,23
1.444,46
1.440,08
1.439,57
1.436,64
1.437,25
1.434,85
1.435,11
1.434,04
1.432,16

1.233,73
1.232,49
1.157,64
1.152,19
1.148,72
1.148,01
1.146,18
1.145,44
1.144,10
1.142,91
1.141,94
1.140,24

1.352,31
1.350,63
1.273,62
1.267,72
1.263,76
1.262,71
1.260,41
1.259,34
1.258,09
1.257,10
1.256,03
1.254,25

1.638,22
1.636,93
1.538,54
1.532,32
1.527,81
1.527,07
1.524,54
1.523,64
1.522,05
1.520,15
1.518,83
1.516,72

1.795,04
1.793,07
1.691,79
1.685,02
1.680,02
1.678,72
1.675,58
1.674,16
1.672,66
1.671,25
1.669,92
1.667,70
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imagem

Amanhecer à beira da capota - Foto: Nelson Bernis Abdo
“Estava em viagem e o dia amanhecendo quando vislumbrei o sol aparecendo entre árvores no horizonte, à minha direita. Parei no
acostamento e tirei a foto apoiado na capota de meu carro, criando a ilusão de um lago”.
A Revista Vértice abre espaço para você mostrar seu talento como fotógrafo.
Confira as regras em http://bit.ly/vertimagem.

Engenheiro, o indispensável
para alavancar sua carreira
é o conhecimento.
MESTRADO IETEC

RECOMENDADO PELA

Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas
O único mestrado do Brasil que alia engenharia e gestão.
Turma aos sábados.

MBA Gestão de Projetos

MBA Gestão e Engenharia de Simulação
Modelagem matemática para solução de questões práticas:
respostas precisas para a tomada de decisões.
Aproveite até 4 disciplinas como crédito para Mestrado Ietec.

PÓS-GRADUAÇÃO: Especialização e Aperfeiçoamento
Gestão de Projetos e Processos

Tecnologia da Informação

Gestão de Projetos
Gestão de Processos e Análise de Negócios

Engenharia de Software
Gestão e Tecnologia da Informação
Análise de Sistemas Orientada a Negócios

Engenharia e Inovação
Engenharia de Custos e Orçamentos
Engenharia Logística
Engenharia de Manutenção
Engenharia de Processos Industriais
Engenharia de Vendas
Engenharia de Planejamento
Engenharia de Empreendedorismo

Gestão de Negócios
Gestão de Negócios
Administração de Compras e Suprimentos

Sustentabilidade / Meio Ambiente

(31) 3116.1000

dos proﬁssionais
capacitados
são engenheiros

Gestão e Tecnologia de Resíduos e Eﬂuentes
Análise de Sustentabilidade

PROJETO SÊNIOR
Renove sua carreira. Pós-Graduação/MBA com 50%
de desconto para proﬁssionais com mais de 60 anos.*
Acesse www.ietec.com.br

55%

PROJETO TRANSIÇÃO
Crie novas oportunidades. Pós-Graduação/MBA com
50% de desconto para proﬁssionais desempregados.*

Campus Savassi - Rua Tomé de Souza, 1065

Belo Horizonte/MG

* Saiba mais informações no site: www.ietec.com.br/projetos-sociais.

EXCLUSIVO

O Ietec é a primeira instituição credenciada como Global
Registered Education Provider em Minas Gerais. Foi avaliado e
aprovado como provedor de formação em Gerenciamento
de Projetos pelo Project Management Institute (PMI®)

CONSTRUINDO
SOLUÇÕES
www.crea-mg.org.br

