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

Acompanhe!

BHNews TV (canal 9 da Net)
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Terça-feira, às 22h30,
e reprise aos sábados, às 15h
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Prezados Senhores,
Considero louvável a inclusão de artigo sobre Ciência e Tecnologia em uma
Revista de Engenharia, o que per se já
pode ser considerada uma inovação. O
artigo “Os caminhos para inovar” da
Vértice – Revista Crea-Minas 31 - jul/
ago/set/2016 – apresenta pontos de
vista de pesquisadores qualificados de

Minas Gerais, o que ajuda em muito o
processo de “educação” dos nossos
governantes e legisladores para que
comecem a perceber que não adiantam medidas econômicas para tirar o
país do rol de “nações em desenvolvimento” se não houver uma política
contundente de desenvolvimento científico e tecnológico no país.
Sem estímulo ao surgimento de ambientes inovadores, a inovação será
palavra morta. A Inovação Tecnológica
depende de “massa crítica” de pesquisadores com liberdade para criar.
(...)
É importante ressaltar o que os senhores já sabem, mas que os governantes
teimam em ignorar: os inúmeros campos da engenharia dependem fundamentalmente de pesquisas básicas e
aplicadas que, na maioria dos casos,
não podem ser transferidas ou importadas. Se puderem, repitam a dose
com outras áreas do conhecimento
quem sabe até criando uma seção de
C&T?

Nota da Redação
As editorias de Pesquisa e de Tecnologia
compõem o projeto editorial da VÉRTICE.
O intuito é abordar temas como novas
pesquisas tecnológicas, novas descobertas científicas e soluções alternativas
de desenvolvimento sustentável, além de
novas tecnologias colocadas no mercado
e o seu impacto no desenvolvimento da
sociedade e na vida do profissional da
área tecnológica. Além disso, estamos
na segunda edição da Revista Vértice –
Edição Técnica, dedicada à divulgação
das pesquisas tecnológicas produzidas
em Minas Gerais. Desde agosto, também
está disponível o site de submissão de
artigo e cadastro de avaliadores para
Vértice Técnica no endereço revistatecnica.crea-mg.org.br

Paulo Gazzinelli
Consultor em Planejamento e Gestão
de C&T

Escreva para a Revista Vértice
Envie opinião e sugestões para o e-mail:
revistavertice@crea-mg.org.br
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Desenvolvimento nacional
EDITORIAL

Carlão/Estúdio Click

A soberania de um país vem da sua capacidade de produção e de desenvolvimento
de novas tecnologias. Para que haja progresso em uma nação é impreterível que se faça
investimentos nesses setores. O Brasil tem avançado nessa área com o aprimoramento
da produção tecnológica em várias frentes, desde a construção de aeronaves, submarinos
atômicos, desenvolvimento de mísseis até a aquisição de satélites.
Nesse universo, as Forças Armadas Brasileiras têm papel de destaque como uma
das indutoras na geração de novas tecnologias que garantem tanto a defesa nacional
como contribuem para o desenvolvimento do País. O Exército Brasileiro, sendo uma dessas Forças, exerce um protagonismo que vem atender não só um dever constitucional,
mas também o comprometimento com o progresso do país. Entre o Alto Comando da
instituição existem dois departamentos que agem de modo direto nessa seara: o Departamento de Engenharia e Construção (DEC) e o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT).
Esses órgãos são responsáveis, cada um na sua competência, pela realização de
obras estruturantes e integradoras, como parte da transposição do Rio São Francisco,
no Nordeste, a reforma no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a construção e manutenção de diversas rodovias e ferrovias pelo país, bem como a promoção de atividades
científicas e tecnológicas de pesquisa e desenvolvimento, de avaliação, de ensino e capacitação técnico-científica, e de serviços técnicos e científicos, relacionados aos sistemas
e materiais de emprego militar.
Tive a oportunidade de conhecer, em novembro deste ano, as instalações do
Quartel General do Exército, o Forte Caxias, localizado em Brasília, e pude acompanhar de perto o trabalho do DEC. Como era de se esperar, a organização e disciplina
primam pela excelência, embora sejam executadas com um humanismo no trato
entre os oficiais e os seus subordinados. Porém, o que mais me impressionou
foi o preparo do Exército em lidar com os serviços de engenharia, um exemplo
a ser seguido por nós, os civis. Eles executam a engenharia da maneira mais
adequada possível, como tem de ser, organizada no nível dos seus projetos,
de aquisições, de compras, do planejamento, da execução e do controle, desenvolvendo para isso as mais variadas tecnologias, por exemplo, o software
Opus para a gestão de obras militares.
A atenção dispensada pelo Exército Brasileiro à execução de serviços
de engenharia possibilita um ganho direto para a sociedade. Além de treinar mão de obra civil, disponibilizada posteriormente no mercado, a população
ainda desfruta dos benefícios da realização de obras estruturantes como estradas, ferrovias, aeroportos, pontes, viadutos e açudes, entre outras. Todas
essas ações vêm ao encontro do que é defendido pelo Crea-Minas, que é o investimento na tecnologia e o resgate da autoridade técnica dos profissionais. Ao
colocar a área tecnológica como propulsora do desenvolvimento, o Exército reforça e
compactua com o que acreditamos ser fundamental para promover o progresso do país.

Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
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EM DEBATE

Caos tributário diminui a
produtividade das empresas
Imposto Sobre Importação (II),
Imposto de Renda (IR), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Imposto Territorial Rural (ITR), Imposto sobre
operações relativas à Circulação de
Mercadorias e prestação de Serviços de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Imposto
sobre a Propriedade predial e Territorial
Urbana (IPTU), Impostos sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN). Esses são
apenas alguns exemplos de impostos
que compõem a grande malha tributária
brasileira.
A situação, no entanto tende a ficar cada vez mais complicada. Novos
impostos são criados, velhos são reorganizados, ajustados, esquecidos, não
aplicados e revogados inúmeras vezes.
Isso é o chamado caos tributário brasileiro. O professor de direito econômico da
PUC Minas, Renato Toledo, avalia que a
complexidade tributária é um dos grandes entraves para a produtividade na
área tecnológica no Brasil. “Em um país
que tem 92 tributos e que diariamente
são criadas 56 novas normas tributárias,
é uma missão inglória e muito cara permanecer atualizado e em conformidade
estrita com a legislação. Estima-se que
a maratona para ficar em ordem com o
fisco corrói 1,16% do faturamento das
empresas brasileiras”, afirma.
O preço que se paga pelo caos
tributário é alto. Em estudo preliminar,
que foi encomendado à Federação das
Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias,
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Informações e pesquisas (Fenacon) e divulgado no primeiro semestre de 2016, a
Receita Federal estima que as empresas
brasileiras gastam em média, por ano,
600 horas para cumprirem suas obrigações fiscais. Outro levantamento, feito
pela consultoria especializada PricewaterhouseCoopers indica ainda que são
gastos R$ 19,7 bilhões de reais anualmente apenas com burocracia tributária
no Brasil.

Caos tributário e
produtividade
No que tange à produtividade, o
caos tributário brasileiro é um grande
inimigo. Não é incomum encontrar casos como o do empresário Ademar de
Carvalho Barbosa Filho, proprietário da
Caodeme Engenharia, que contratou
dez profissionais apenas para cuidar da
contabilidade de sua empresa. “De tributos federais, pagamos 34% de Imposto
de Renda , 34% de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, 9,25% de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. De imposto estadual, pagamos 18% de Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS), e de
municipal, pagamos diferentes alíquotas
do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, que varia de cidade para cidade”, conta.
A grande quantidade de tributos e
a dificuldade de compreensão da estrutura tributária do país gera um grande
descontentamento do setor privado. Uma
pesquisa realizada em 2014 pela Confe-
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deração Nacional da Indústria (CNI), com
2.622 empresas brasileiras, demonstrou
que mais de 70% dos empresários desaprovam a estrutura tributária no País.
Entre os itens mais criticados estão o
número de impostos, classificado por
90% das empresas como “muito ruim”; a
simplicidade, classificada por 85% como
“muito ruim” e a estabilidade nas regras

tributárias, que contou com a classificação de 82% dos empresários como
“muito instável”. Segundo o economista
e coordenador sindical do Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado
de Minas Gerais (Sinduscon-MG), Daniel
Furletti, o excesso de tributos impacta o
custo de se empreender no Brasil. “Se
alguém quer fazer um investimento no
país, antes de tomar a decisão, terá que
contratar uma banca de advogados tributaristas para estudar e avaliar as diversas
leis e normas. Isso demandaria um custo
de transação muito alto, o que faz com
que o país perca competitividade. Além
disso, nosso sistema tributário eleva o
Custo Brasil, aumenta a burocracia e fica
mais caro empreender”, ressalta.

Reforma tributária
A exemplo das reformas trabalhista, previdenciária e política, o debate em
torno da necessidade de uma reforma
tributária é igualmente importante. Uns
apontam a taxação de grandes fortunas
e heranças como solução, outros apostam na reavaliação do “Custo Brasil”
e em uma revisão das taxações sobre
empresas. Mas, o ponto que parece ser
pacífico entre todos é que a malha tributária brasileira precisa ser reformada e
simplificada.
O professor de direito tributário da
UFMG e advogado, André Mendes Moreira, explica que, atualmente, uma proposta de reforma tributária está sendo
debatida no Congresso Nacional e que a
mudança mais importante que ela apresenta é a unificação de todos os tributos
sobre mercadorias e serviços no chamado Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA), de responsabilidade da união.
Isso, de acordo com André, diminuiria a incidência das guerras fiscais,

uma vez que não fica mais sobre responsabilidade dos municípios e estados
a taxação, além de simplificar o sistema tributário. “O importante é entender
como está estruturada a tributação no
Brasil. Mais de 50% da arrecadação tributária total está assentada no que se
denomina tributação do consumo, que
são impostos sobre mercadorias e serviços. Essa é uma das explicações para
o alto custo das mercadorias e serviços
no Brasil quando comparadas com outros países. A simplificação é necessária.
Especialmente porque o Brasil é a única
federação do mundo onde os municípios
recebem diretamente da Constituição o
poder de tributar. E quando se tem 5.570
municípios, a dificuldade e os conflitos
aumentam exponencialmente. O empresário não deve se preocupar em demasia
com o fisco. O fisco tem que ser um aliado do empresário”, detalha. O professor
afirma, porém, que para uma reforma
dessa magnitude há necessidade de
condições políticas que, atualmente, não
consegue vislumbrar.

Tipos de cobranças
A malha tributária brasileira se
divide em algumas categorias. Além da
divisão territorial da arrecadação entre
Estado, Município e União, existe a diferenciação entre imposto, taxa e contribuição.
Taxas são valores cobrados de pessoas físicas e jurídicas por um serviço
prestado pelo poder público. As contribuições se subdividem em contribuição
de melhoria ou contribuição especial.
As que são cobradas em situações de
benefício evidente ao contribuinte são
chamadas de contribuição de melhoria.
Estas são aplicadas quando, por exemplo, a construção de alguma obra pública

valorizou um imóvel ou uma empresa
nos seus arredores. As contribuições
especiais são aquelas em que uma destinação específica para um determinado
grupo está envolvida, como o Programa
de Integração Social (PIS) e o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep), que são, por exemplo,
direcionadas a um fundo monetário de
trabalhadores do setor público e privado.
Por fim, os impostos são aqueles tributos
em que não há uma destinação específica do capital recolhido e são, geralmente, utilizados para financiar serviços
públicos. Impostos podem ser cobrados
sobre o patrimônio, sobre a renda e sobre o consumo.

www.
www.
www.
SAIBA MAIS:
Pesquisa: Sondagem Especial
Tributação, feita pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI)
http://www.portaldaindustria.com.
br/cni/publicacoes-e-estatisticas/
estatisticas/2015/08/1,70400/sondesp63-tributacao.html
Artigo: Carga tributária:
mensuração e impacto sobre
o crescimento em: Revista de
Economia e Relações Internacionais
(volume 4 / número 7 / julho 2005 /
Páginas 27 - 42)
http://www.faapmba.com/revista_faap/
rel_internacionais/pdf/revista_
economia_07.pdf#page=27
Artigo: Reforma Tributária no Brasil:
entre o ideal e o possível (Edilberto
Carlos Pontes Lima)
http://repositorio.ipea.gov.br/
bitstream/11058/2751/1/td_0666.pdf
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Contribuindo com a
infraestrutura do País
Conservação da BR-367, no Vale
do Jequitinhonha, pavimentação de logradouros de Araguari, no Triângulo, em
Minas Gerais; conservação, restauração
e manutenção da BR-116, no Rio Grande
do Sul; conservação, restauração e manutenção da BR-401, em Roraima; perfuração de poços tubulares no semiárido
nordestino; restauração das rodovias estaduais, em Tocantins. Esses são alguns
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exemplos de obras em andamento executadas pelo Exército Brasileiro, espalhadas pelas diversas regiões do Brasil.
As obras de engenharia comandadas pelo Exército são coordenadas
pelo Departamento de Engenharia e
Construção (DEC) , por meio da Diretoria
de Obras de Cooperação(DOC) e estão
presentes em várias frentes de trabalho,
contribuindo para o desenvolvimento da
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infraestrutura do País. “A engenharia militar é a responsável pela execução de
obras e serviços para se obter a infraestrutura necessária às demandas da
própria Força, em termos de aquartelamentos e instalações de apoio à família
militar e, com destaque, às operações
militares da Força Terrestre, realizando
atividades em vias de transportes, terminais, redes elétricas e de dutos, sistemas

SD Cruz Silva do 1o Grupamento de Engenharia

de abastecimento de água e de saneamento, medidas ambientais mitigadoras
e instalações diversas”, explica o chefe
do DEC, General de Exército Oswaldo de
Jesus Ferreira (Veja entrevista completa
na pagina 15).
As diretrizes estratégicas de engenharia e construção, estabelecidas pelo
Departamento de Engenharia e Construção (DEC), são executadas pelas quatro
diretorias diretamente subordinadas: Diretoria de Projetos de Engenharia, Diretoria de Obras de Cooperação, Diretoria de
Obras Militares e Diretoria de Patrimônio
e Meio Ambiente. Já a realização direta
dos trabalhos fica a cargo dos batalhões
e companhias de engenharia, sob o comando dos grupamentos de engenharia.
Para o sucesso dos empreendimentos
realizados pelo Setorial de Engenharia
do Exército, toda obra é precedida de um
estudo de viabilidade técnica, econômica
e ambiental.
As diretorias desenvolvem suas
ações por meio de 49 organizações militares de Engenharia, distribuídas em
todo o território nacional. O Sistema de
Engenharia do Exército (SEEx) possui
mais de 20 mil militares e civis, homens
e mulheres, atendendo às múltiplas demandas em obras militares e de cooperação, tanto nas grandes cidades como
nos locais mais remotos da fronteira
brasileira.

Obras de cooperação
Responsável pela direção, inspeção e supervisão da execução de obras
e serviços realizados pelas Organizações
Militares de Engenharia, em benefício do
Exército ou em cooperação com outros
órgãos, mediante convênios ou parcerias, a DOC é o órgão de apoio técnico-normativo do DEC que atua em sintonia
com os grupamentos de engenharia. A
sua atuação, tanto em benefício da Força
Terrestre quanto da sociedade brasileira, tem o amparo legal na Constituição
Federal de 1988 e em leis complementares. “Os projetos são criados pela necessidade apresentada ao Exército por
diversos órgãos públicos, os quais são
denominados concedentes, tais como
DNIT, Ministério da Integração, Infraero,
governos estaduais e municipais. Esses
projetos são viabilizados por instrumentos de parceria celebrados com esses
órgãos concedentes”, destacou o diretor
da DOC, General de Brigada Daniel de
Almeida Dantas.
Atualmente, a Diretoria de Obras
de Cooperação (DOC) possui 15 oficiais
técnicos e de engenharia, sendo que a
sua mão de obra é composta por militares profissionais, provenientes de escolas de formação militar como a Escola de
Sargentos das Armas, a Academia Militar
das Agulhas Negras, o Instituto Militar

General Eschiletti, General Ferreira e General Dantas
inspecionam obras no Comando Militar do Nordeste

de Engenharia, e por profissionais temporários oriundos das escolas técnicas
e faculdades de engenharia das redes
pública e privada de ensino, bem como
por cabos e soldados do efetivo profissional das organizações militares, além
dos militares que estão prestando o serviço militar obrigatório. Já o Sistema de
Obras de Cooperação é integrado por 12
organizações militares de engenharia,
sendo 11 batalhões e uma companhia de
engenharia de construção, enquadrados
em quatro grupamentos de engenharia,
com cerca de 80 oficiais engenheiros
militares, graduados nas áreas de construção civil, mecânica, ambiental e geologia. Eles são engenheiros de Fortificação e Construção formados pelo Instituto
Militar de Engenharia e militares da Arma
de Engenharia formados pela Academia
Militar das Agulhas Negras.
Como o Exército é proibido por lei
de participar de processos licitatórios, as
parcerias para o desenvolvimento das
obras são feitas por meio de uma série
de acordos chamados termos cooperação, assinados entre o Governo Federal e as Forças Armadas. Foi por esses
acordos que o Exército atuou em diversas ações do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Dentre as obras executadas pelos batalhões de engenharia,
estão o projeto de integração do Rio São
Francisco, a restauração da BR-319, que
liga Manaus a Porto Velho, da BR-163,
que liga Cuiabá a Santarém (PA), além da
reforma dos aeroportos de Guarulhos e
Natal e do porto de São Francisco do Sul,
em Santa Catarina, entre outras.
O diretor da DOC ressaltou, no
entanto, que, apesar da participação da
engenharia do Exército na execução das
obras do PAC, o volume de recursos a
cargo da corporação não representa 3%
do total aplicado no programa pelo Governo Federal. “É preciso destacar que
os principais motivos para o emprego do
Exército em Obras de Cooperação são o
adestramento da tropa, a qualificação da
mão de obra, a formação do reservista
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e a contribuição para o desenvolvimento
nacional. Sendo assim, o Governo Federal poderá dispor permanentemente de
uma força de trabalho capacitada para
ser empregada em situação de crise.

Obras Militares

Sgt André do 1o Batalhão Ferroviário

Nada menos que 20.706 residências, 662 quartéis, 10 milhões de m2
de área construída projetada, 890 mil
construções cadastradas, 454 obras em
andamento. Para controlar esse imenso
acervo, a Diretoria de Obras Militares
(DOM) criou em 2006 o Sistema Unificado de Processamento de Obras – OPUS,
um programa de gestão informatizada
que domina o ciclo de vida completo
de uma obra. Por meio desse software,
o DEC tem uma visão completa de suas
obras, podendo decidir com rapidez o
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melhor emprego dos recursos públicos,
evitando atrasos, paralisações e, principalmente, eliminando desperdícios.
Atualmente o OPUS possui uma média
de 900 solicitações de manutenção ou
construção atendidas por ano.
Desenvolvido para atender e controlar a demanda de obras executadas
pelo Exército Brasileiro, o OPUS disponibiliza informações que compreendem
as representações espaciais de imóveis,
parcelas, benfeitorias, curvas de nível,
nascentes, cursos d’água, áreas referentes a Áreas de Preservação Permanente (APP), lagos e outras informações
relativas às organizações militares. Antes da existência do OPUS, o consumo
de recursos que eram empregados para
a gestão de obras militares, como celulose, energia, combustíveis e equipa-

mentos, eram significativos e foram reduzidos gradativamente no decorrer da
implantação do sistema. As solicitações
de obras das organizações militares para
a DOM, que antes eram realizadas por
meio de ofícios, fax, transporte, correios
e meio similares, atualmente são feitas
por meio digital, o que reduz significativamente parte do material utilizado. Em
suma, todo papel consumido para emissão de ofícios, plantas, planos diretores
e memoriais descritivos, bem como o
tempo gasto na produção da informação,
foram eliminados e outros drasticamente
reduzidos pelo OPUS. Isso faz dele um
sistema com preocupação socioambiental com o planejamento estratégico das
obras militares, a sistematização e desburocratização da gestão das obras.
O Chefe da Seção de Tecnologia

1o Batalhão Ferroviário de Lages (SC) trabalha na obra Caminho das Neves
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da Informação da DOM, Major Roberto
Portela de Castro, explica que o OPUS é
uma ferramenta de gestão que, ao permitir o acompanhamento de toda a evolução da obra de forma automatizada,
agiliza o trabalho dos engenheiros e traz
mais transparência para o exercício da
engenharia. “O OPUS é baseado numa
tecnologia chamada Building Information
Model (BIM) que significa Modelagem da
Informação da Construção ou Modelo da
Informação da Construção, consistindo
num conjunto de informações geradas e
mantidas durante todo o ciclo de vida de
um edifício. Esse conceito, que está muito em voga hoje na engenharia, busca
conciliar no desenvolvimento do projeto
de engenharia todas as disciplinas que
o compõem. É como se o projeto arquitetônico fosse feito de forma integrada
com a estrutura e demais instalações.
Nós ampliamos este conceito ao trazê-lo para a gestão. Com isso fizemos
com que a gestão das informações não
ficasse restrita apenas àquelas referentes ao projeto, mas sim a todo o ciclo
de vida da obra, incluindo planejamento, licitação, fiscalização e manutenção.
Enquanto hoje, aqueles que trabalham
com a tecnologia BIM pensam apenas no
design do projeto, nós pensamos na obra
do início ao fim”, detalha.

Inovação tecnológica
Da mesma forma que não se pode
pensar em defesa nacional sem associá-la ao desenvolvimento científico e
tecnológico - já que um Exército moderno e eficiente requer o emprego de
avançadas tecnologias - não se pode
falar em instituições militares sem reconhecer seu papel inovador no ambiente
da pesquisa e ciência do País. Além da
formação de profissionais em centros
de excelência como o Instituto Militar de
Engenharia (IME), no Rio de Janeiro, o
Exército Brasileiro têm um longo históri-

co de contribuições na área de inovação
e pesquisa.
O Exército busca iniciativas visando ampliar a interação entre instituições
de pesquisa civis e militares, universidades e empresas, no intuito de agregar
esforços na criação de polos de alta tecnologia em diversas regiões.
As iniciativas das Forças Armadas
na área de inovação tecnológica possibilitaram a formação de parcerias com
países capazes de contribuir para a pesquisa e o desenvolvimento de produtos
e sistemas – civis e militares – de alto
valor agregado, ampliando a capacitação
nacional para projetar e fabricar essas
soluções.
A corporação tem fomentado pesquisa científica em materiais bélicos com
possibilidades de benefícios para outros
campos de destinação civil. Também em
parceria com a Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), o Centro Tecnológico
do Exército (CTEx) tem trabalhado no desenvolvimento de projetos de excelência
como o Radar SABER M60, o Míssil MSS
1.2 AC, a Arma Leve Anticarro e os Simuladores Esquilo e Fennec.
Para o Chefe do Departamento de
Ciência e Tecnologia (DCT) do Exército,
General de Exército Juarez Aparecido
de Paula Cunha, o desenvolvimento de
tecnologias na corporação está indo
muito bem. “Temos uns projetos em
andamento muito bons, como o projeto
Astros 2020, que é um míssil de longo alcance concebido e elaborado pela
empresa brasileira Avibras, sediada em
São José dos Campos (SP). O sistema
Astros 2020 possibilita a realização do
lançamento, partindo das plataformas da
nova viatura lançadora múltipla universal
na versão MK-6, dos vários foguetes da
família Astros e também do míssil tático
de cruzeiro de 300 km. Isso envolve alta
tecnologia. Nós estamos em um ponto
muito interessante e podemos dizer que

já dominamos a tecnologia para isso. O
Brasil não depende de ninguém para ter
essa capacidade. Temos um sistema de
artilharia antiaérea que envolve alta tecnologia. O Brasil desenvolveu um míssil
com a África do Sul, o míssil A-Darter,
que será utilizado pela nossa Força Aérea. É um míssil top, de quinta geração,
que é utilizado de uma aeronave para
atingir outra aeronave e, agora, nós
queremos adaptá-lo para a artilharia antiaérea. Isso nos dá uma liberdade, uma
independência em relação aos outros
países. Temos ainda muitos outros projetos em andamento”, ressalta.

Fonte: Exército Brasileiro

2 0 1 6 | o u t u b r o . n o v e m b r o . d e z e m b r o

V É R T I C E

13

Presidente do Crea-Minas visita
as instalações do Exército

O

presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Job-

função de contribuir para o desenvolvimento nacional,

son Andrade, visitou, no último dia 24 de no-

atender às necessidades do País, complementando a

vembro, o Quartel-General do Exército, o Forte

sua estrutura, além de apoio às situações de calamida-

Iane Chaves

Caxias, localizado em Brasília. A visita atendeu a um

14

des públicas e defesa civil.

convite do chefe do DEC, General de Exército Oswaldo

Para Jobson Andrade, a visita foi uma oportunidade

de Jesus Ferreira, para apresentar as atividades da en-

de verificar de perto a atuação do Exército. “Estou con-

genharia dessa Força Armada. O presidente do Conselho

vencido e seguro de que estamos bem representados

foi acompanhado de uma comitiva composta pelo su-

em relação à nossa defesa e ao desenvolvimento de tec-

perintendente de Relações Institucionais do Conselho,

nologias. O que me impressionou foi a capacidade que

engenheiro metalurgista João Bosco Calais, e do diretor

eles desenvolveram de fazer a engenharia como ela tem

de Relações Institucionais, engenheiro civil Luiz Gonzaga

de ser, organizada no nível de projetos, de aquisições, de

Chaves Campos

compras, do planejamento, da execução e do controle”,

Durante o encontro, o General Ferreira explicou que

afirmou. Segundo ele, é preciso ter uma aproximação

a missão da engenharia no Exército é a de assegurar

maior entre as instituições. “Precisamos acompanhar

o regular emprego da engenharia militar em benefício

mais de perto as ações do Exército na engenharia. A nos-

do Exército e do Estado Brasileiro, realizando a gestão

sa intenção é convidá-los para que eles exponham para

de projetos, obras, patrimônio, meio ambiente, material,

os nossos profissionais o trabalho desenvolvido na área

operações de engenharia, imagens e recursos humanos.

tecnológica e fazer com que outras instituições também

Segundo o General, a atuação na engenharia ocorre em

conheçam esse trabalho”, completa Jobson Andrade.

Chefe do DEC, General Ferreira; presidente do Crea-Minas, Jobson Andrade; chefe do DCT, General Juarez e o
diretor de Relações Institucionais do Conselho, Luiz Gonzaga
V É R T I C E
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A força da
Engenharia
do Exército
Chefe do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) do
Exército Brasileiro, o General de Exército Oswaldo de Jesus Ferreira ascendeu ao generalato em 31 de julho de 2005 e foi promovido
ao posto atual em 31 de março de 2013. Mineiro, natural de Juiz
de Fora, é filho do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira
Major Otávio Manoel Ferreira Júnior, já falecido, que integrou, como
Segundo Sargento de Infantaria, o 11º RI nos campos da Itália durante
a Segunda Guerra Mundial, tendo recebido a Cruz de Combate, mais
importante condecoração do Exército Brasileiro.
O General Ferreira ingressou nas fileiras do Exército em 1972
e, em 1975, foi declarado Aspirante a Oficial de Engenharia. Entre
1993 e 1996, representou o Exército na Comissão de Implantação do
Sistema de Proteção da Amazônia, vinculada à Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República. Como oficial-general exerceu o cargo de Chefe do Centro de Operações e de Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia. Vice-chefe do Departamento
de Engenharia e Construção de fevereiro de 2012 a março de 2013,
foi nomeado Comandante Militar do Norte, função que exerceu até
13 de Janeiro de 2016. Condecorado com várias medalhas ao longo
de sua carreira, recebeu os títulos de cidadão paraense e cidadão
amapaense. Nesta entrevista à VÉRTICE, o General Ferreira fala sobre
a importância da engenharia do Exército para a construção da infraestrutura brasileira e para a integração do território nacional.

General Ferreira - Nós temos que consultar a história para
falar da importância da engenharia militar. A engenharia militar esteve
presente desde a demarcação dos nossos limites, quando foram estabelecidos os fortes pelos portugueses. A engenharia portuguesa nos
legou a engenharia que hoje nós significamos. Ao longo do tempo e
ao longo da história as nossas organizações militares de construção
trabalharam em locais pioneiros. Então o grande mérito do trabalho da
nossa engenharia tem a ver com as frentes mais difíceis de trabalho.

Arquivo DEC

VÉRTICE - Qual a importância da Engenharia do Exército
para o desenvolvimento do País?

2 0 1 6 | o u t u b r o . n o v e m b r o . d e z e m b r o

V É R T I C E

15

Iane Chaves

Um dia nós trabalhamos no Sul construindo as ferrovias quando ali, efetivamente,
era difícil de trabalhar; depois partimos
para o Nordeste, trabalhamos em barragens, em rodovias, em ferrovias quando
aquela era a frente de desenvolvimento,
onde era necessário atuar como parte do
programa para o progresso do País. Depois, dali nos voltamos para a Amazônia,
quando se abriu o processo de integração
daquela área e os nosso batalhões de engenharia foram para lá cumprir a tarefa.
Ou seja, a ação pioneira, aquela que não
tem o atrativo econômico para uma empresa, para nós significa o nosso apoio
ao desenvolvimento. Resumindo a questão: onde há a necessidade de apoio ao
desenvolvimento e que precisa de uma
ação pioneira que não interessa de uma
maneira geral à parte empresarial, o Exército complementa fazendo o seu trabalho
com suas organizações militares. Nós
trabalhamos de acordo com aquilo que é
estabelecido pelas legislações brasileiras.
Temos na Constituição esse chamamento,
mas, principalmente, na lei complementar
117, que remonta ao ano de 2004 e que
determina para nós o apoio, a contribuição
a órgãos federais, estaduais e municipais
e mesmo a empresas privadas em termos
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de contribuir com o nosso trabalho de engenharia. Nós temos esse respaldo legal.
O Sistema de Engenharia do Exército exerce suas ações, tendo, como órgão central,
o Departamento de Engenharia e Construção. A Engenharia Militar é a responsável
pela execução de obras e serviços para
se obter a infraestrutura necessária às demandas das operações militares da Força
Terrestre, realizando atividades em vias
de transportes, terminais, redes elétricas
e de dutos, sistemas de abastecimento de
água e de saneamento, medidas ambientais mitigadoras e instalações diversas.
VÉRTICE - Qual o papel do Exército na realização de obras integradoras do território nacional?
General Ferreira - Em relação à
integração nacional, o maior exemplo do
nosso trabalho foi na Amazônia. Reportamos aos anos 1960 e 1970, quando nós
tivemos um grande problema no Nordeste
com a seca, coisa que é cíclica. A estratégia foi ocupar uma área considerada,
digamos assim, ecumênica , pouco povoada, que é a Amazônia, integrando o território, ao mesmo tempo em que se processava a movimentação do pessoal do
Nordeste que não teria condições de de-
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senvolvimento no seu local de habitação
natural. A integração amazônica significa
para nós o maior exemplo que podemos
dar do trabalho da nossa Engenharia.
No Nordeste, o acervo de realizações abrange construção de ferrovias,
conservação, restauração e construção
de rodovias, construção das pistas de
pouso, diversos tipos de obras hídricas,
trechos de canais e barragens do Projeto de Integração do Rio São Francisco e
a adequação do tráfego e duplicação da
BR 101, corredor Nordeste, nos Estados
do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. A exitosa participação da
engenharia em Obras de Cooperação,
marcadas pela abnegação, civismo e dedicação dos engenheiros de ontem e de
hoje, materializa a vertente “mão amiga”
do Exército em apoio à população, o que
é motivo de orgulho para nós militares e
objeto de reconhecimento pela sociedade
em geral.
VÉRTICE - Que tipos de obras estruturantes são realizadas pela engenharia do Exército Brasileiro?
General Ferreira - No momento,
estamos trabalhando na malha rodoviária,
na parte de terminais portuários e aero-

“

Trabalhamos sempre dentro
da ideia pioneira de estar onde
empresas não trabalhariam .

viários, sendo que em relação a essas
obras não temos nenhuma implantação
nova, só manutenção. Estamos trabalhando no eixo leste, nas rodovias que dão
acesso às estações de bombeamento na
área da transposição do Rio São Francisco. Estamos asfaltando também a rodovia de São Joaquim, em Santa Catarina.
Por hora, não estamos trabalhando com
ferrovia. Trabalhamos sempre dentro da
ideia pioneira de estar onde empresas
não trabalhariam. Apesar de, atualmente,
o nosso grande acervo ser em rodovias,
temos grande anseio de voltar a trabalhar
em ferrovia.
VÉRTICE - Em agosto de 2014
foi expedida a Diretriz de Iniciação do
Projeto Estruturante Novo Sistema de
Engenharia (PENSE), com o objetivo de
ampliar a capacidade operacional da
engenharia do Exército. Em que consiste esse projeto?
General Ferreira - Os objetivos do
PENSE, definidos pelo Estado-Maior do
Exército, incluem a implantação de um
novo e efetivo Sistema de Engenharia,
baseado na racionalização das estruturas
operacionais e organizacionais, por intermédio da centralização e modularidade
dos meios, privilegiando a mobilidade,
ampliando a capacidade operacional e
aperfeiçoando o controle ambiental nas
atividades militares. É preciso ressaltar
que a engenharia continuará tendo papel
destacado na participação do Exército nas

ENTREVISTA

”

ações subsidiárias demandadas pelo Ministério da Defesa, além das operações
de apoio ao combate e que a organização
da engenharia obedecerá ao princípio de
emprego da centralização dos meios, dos
trabalhos técnicos e das atividades logísticas. Ressalto, também, que o Grupamento
de Engenharia será o órgão de assessoramento do Comandante Militar de Área no
controle do patrimônio jurisdicionado ao
Exército em sua área de responsabilidade, bem como no emprego de suas Organizações Militares (OM) de Engenharia,
nos assuntos relativos ao meio ambiente
e no planejamento e execução de obras
de cooperação e de obras militares de
interesse do Exército. As exigências dos
órgãos ambientais em relação às atividades dos militares continuarão crescentes
e as Organizações Militares de Engenharia deverão ser dotadas de meios (pessoal,
instalações e material) adequados e suficientes para o cumprimento de suas missões. Assim, a concepção inicial do PENSE
teve como foco a implantação de um Grupamento de Engenharia (GptE) em cada
Comando Militar de Área. O projeto foi estruturado em seis subprojetos, correspondentes às áreas funcionais voltadas para a
busca dos seus objetivos, como estrutura
organizacional, capacitação de pessoal,
infraestrutura, doutrina, gestão ambiental
e legislação. Cada um desses subprojetos,
tendo como gerente um oficial-general
oriundo da Armas de Engenharia, desenvolveu seu planejamento com base nas

Normas de Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos do Exército Brasileiro.
As principais iniciativas em andamento ou
planejadas tiveram início nesse contexto,
mantendo-se o foco original.
VÉRTICE - O DEC recebeu recentemente o prêmio Mérito Brasil de Governança e Gestão Pública, concedido
pelo Tribunal de Contas da União, pela
sua evolução no que diz respeito à governança na área de tecnologia, informação e implementação de processos
críticos de gestão e controle. Qual a
importância desse prêmio?
General Ferreira - Eu vejo de
uma maneira muito direta a consolidação de um trabalho de equipe de longa
data. Não se chega a uma posição de
destaque como essa da noite para o dia.
Por isso, primeiramente, eu queria reconhecer o trabalho feito por aqueles que
nos antecederam, reconhecer o mérito
daqueles que fazem do DEC um órgão
que merece destaque federal, mas, principalmente, que faz um bem para toda
a nossa sociedade, na medida em que
a nossa governança positiva mostra que
nós estamos fazendo mais com o que
temos. Ao receber esse prêmio nós estamos marcando posição, não apenas
do Departamento de Engenharia e Construção, mas do nosso Exército, que é a
razão de ser de todos que integram esta
instituição que, absolutamente, tem a
maior confiança do nosso País.
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Os engenheiros que viraram Uber

ARTIGO
Durante recente viagem com minha família ao Rio de Janeiro
tivemos a oportunidade de utilizar por cinco vezes os serviços do
Uber. Por curiosidade, sempre perguntava para o motorista se ele
era o dono do carro, o que fazia antes e há quanto tempo estava
dirigindo um Uber. Dois casos me chamaram a atenção: dois engenheiros civis, um desempregado e outro que se viu obrigado a
fechar sua empresa de engenharia, ambos indiretamente afetados
pelos desdobramentos da Operação Lava Jato.
De volta a Belo Horizonte, descobri que o melhor colocado no
processo de bolsa de estudo para nosso curso de mestrado em Engenharia e Gestão de Processos e
Sistemas também é um engenheiro
civil desempregado e motorista de
Uber. E para completar, o marido de
uma de nossas funcionárias é outro
engenheiro que, sem emprego, recorreu ao Uber para complementar
a renda familiar.
Segundo o Cadastro Geral
de Empregos e Desempregados
(Caged), ligado ao Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), de janeiro de 2015 a agosto de 2016
tivemos no Brasil 53.953 engenheiros admitidos e 83.953 demitidos, com um saldo negativo de 29.794 engenheiros desempregados no período.
No Brasil há seis engenheiros por mil trabalhadores, enquanto nos Estados Unidos e Japão esse número gira em torno de 25
por mil e, na Alemanha, em torno de 39 por mil. Não há como
comparar. O Brasil não tem engenheiros sobrando, não podemos
nos dar ao luxo de ter engenheiros dirigindo Uber ou fazendo outras
atividades fora da área de engenharia.
Um exemplo são nossos municípios que vivem com precária

“

urbanização. Onde estão os projetos de habitação, saneamento básico, transporte, espaços públicos para deficientes e tantos outros
que, para serem estruturados e executados, precisam de profissionais preparados, entre eles, certamente, engenheiros?
Indaguei ao nosso aluno do mestrado o que o havia levado
ao Uber. “É bom para aprender a se relacionar e se comunicar com
as pessoas, entender suas necessidades, desenvolver a empatia”,
disse-me. Ele também considera que ser motorista não é demérito
nenhum porque, sendo resiliente, ele queria manter-se produtivo à
espera de uma oportunidade. Por isso, inclusive, estava estudando,
para aproveitar seu tempo. Em
suma, ele continuava otimista.
Resiliência é um termo
usado para designar a capacidade dos materiais de retornarem à
sua característica original depois
de terem sofrido deformação por
tensão ou pressão. Com certeza
nosso aluno saberá lidar com
problemas e situações adversas,
superar obstáculos e vencer, e
voltará a exercer a profissão de engenheiro um dia.
Mas nem todos são assim, e muitos vão se perder no meio
do caminho. Isso me fez refletir sobre que pais é este, no qual parte
de nossa elite universitária está sendo obrigada a sobreviver com
oportunidades de ocasião. Onde estão nossas entidades de classes
diante desse tipo de problema? Quais suas sugestões para vencermos essa temerária situação?
Engenheiro formado, estou longe dos cálculos e projetos
porque, há 30 anos, empreendi no ramo educacional, com algum
sucesso. A escola não me preparou para essa opção. Aprendi-a na
prática, vencendo dificuldades e desafios. Mas lembro-me ainda
hoje que entre pessoas e entidades que
me ajudaram nessa caminhada estava a
Sociedade Mineira de Engenheiros (SME).
A engenharia, hoje, precisa se levantar. Governos têm seu papel nessa tarefa,
mas é a própria classe de engenheiros que
tem de lutar pelo seu reconhecimento.

Torsten Dettlaff

A engenharia, hoje,
precisa se levantar .

”

Ronaldo Gusmão
Engenheiro, presidente do Ietec e
ex-vice-presidente da SME
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Engenharia de Segurança do Trabalho
GESTÃO

Prevenção é o melhor investimento contra acidentes
O engenheiro de segurança do trabalho Frederico Costa presta consultoria
para uma empresa fabricante de parafusos e peças de fixação que está há quase três mil dias sem registrar acidente de
trabalho. Para ele, a segurança do trabalho
deve começar na elaboração do projeto
básico do empreendimento, na avaliação
de riscos e adoção de posturas que não
visem somente o cumprimento da legislação, mas principalmente o respeito à
vida. Para isso, Frederico tem trabalhado
com métodos prevencionistas. “Faço treinamentos, monitoramentos, palestras e
inspeções para entender as dificuldades
do trabalhador. Verifico equipamentos, instalações, posturas ergonômicas, tudo em
conformidade com as 36 normas regulamentadoras Normas Regulamentadoras

(NR). Muitos casos poderiam ser evitados
se não fosse a imprudência”, destaca.
De acordo com o presidente da Associação Mineira de Engenharia de Segurança (Ames), engenheiro eletricista João
José Magalhães Soares, a responsabilidade de analisar o risco e prevenir acidentes
deve ser dividida entre todos que participam das atividades do empreendimento.
“Em termos dos aspectos legais, o responsável técnico da obra é aquele que deve
viabilizar recursos e condições para que
todos possam realizar o empreendimento
de forma segura, conforme previsto nas
NR, na CLT e legislações específicas. Ao
passo que ao engenheiro de segurança do
trabalho cabe a responsabilidade de orientar, esclarecer e estruturar a forma como
esse processo ocorrerá na obra”, destaca.

Mais do que promover a segurança do trabalho no ambiente profissional,
as empresas devem, obrigatoriamente,
viabilizar o direito de ir e vir dos funcionários, especialmente das pessoas com
deficiência, alerta o vice-presidente da
Associação Brasileira de Engenheiros Civis (Abenc), engenheiro civil e de segurança do trabalho Iocanan Pinheiro de Araújo
Moreira. Segundo o engenheiro, acessibilidade e segurança do trabalho precisam
estar integradas, fazendo com que além
de cumprir as normas legais, as empresas promovam a inclusão social. “Escadas
com degraus altos, falta de rampas, rotas
de fuga inadequadas e falta de sinalização obrigatória de acessibilidade ainda
são comuns em algumas empresas e isso
dificulta a mobilidade e prejudica a segu-

Bill Jacobus

AL
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Cálculo da tributação

C

onforme é previsto na legislação, uma empresa que
não teve nenhum acidente ou afastamento no período de referência terá por definição FAP igual a 0,5.
Se essa mesma empresa tiver a alíquota de Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) de 3%, como ocorre com mais
de 50% dos grupos econômicos na atualidade, então a
tributação, a título SAT, sobre toda a folha de pagamento,
será de 1,5%, isto é (3% x 0,5), para o ano vigente. Isso
corresponde à tributação mínima a pagar, que independe
da sinistralidade dessa empresa em termos de acidentes
ou afastamentos.
Com base nesses cálculos , considere agora que
o FAP de outra empresa foi de 1,40. Então a tributação do SAT dela será de 4,20% (3,0% do RAT x 1,40
do FAP). Se subtrairmos desse valor a alíquota mínima
do SAT (1,5%), como visto acima, que não depende da

rança do trabalhador”, ressalta.
Apesar das recentes conquistas,
como a nova versão da Norma Brasileira
de Acessibilidade (NBR 9050/2015), que
estabeleceu acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, nem sempre a questão da acessibilidade é levada em conta na elaboração do
projeto de uma obra ou reforma. De acordo com o engenheiro civil, especialista em
acessibilidade, Vitto Duarte, muitas empresas não observam as normas de acessibilidade, tendo que posteriormente arcar
com gastos maiores para as adaptações.
“Precisamos deixar claro que acessibilidade não é apenas construir um banheiro
adaptado. A legislação ilustrada pela NBR
9050/2015 preconiza as diversas formas
de adaptações. Podemos citar sinalização
visual, podotátil, barras de apoio, rampas,
corrimão, dimensões mínimas de espaços
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sinistralidade, iremos encontrar o percentual de sua folha ocorrido exclusivamente em razão dos acidentes e
afastamentos do tipo acidentários, neste caso 2,70%.
É importante considerar que o cálculo do FAP atribui pesos diferentes para o número de casos (frequência) de 35%, gravidade e custos (afastamentos) de
65%, que compõe o coeficiente. Assim, do percentual
adicional de SAT (2,70%), 35% se devem à frequência (número de acidentes + número de afastamentos
com estabilidade). Os 65% restantes correspondem
exclusivamente ao custo e gravidade dos afastamentos. Portanto, compreender o valor de cada sinistro que
ocorre em uma empresa é uma excelente ferramenta
que auxilia na tomada de decisão, fazendo com que a
segurança do trabalho não represente necessariamente
gasto, mas sim investimento.

e equipamentos, entre outros. A acessibilidade aumenta significativamente a segurança do funcionário contra acidentes e
doenças ocupacionais ao atender à NBR e
posturas ergonômicas”, explica.

Custo elevado
Segundo dados do Ministério do
Trabalho e Previdência Social (MTPS),
704.136 pessoas sofreram acidentes de
trabalho em 2014. O levantamento faz
parte do último Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho. Minas Gerais ocupa a
segunda posição no ranking nacional com
73.649 casos, atrás apenas de São Paulo,
com 239.280 casos. Entre as principais
causas estão a pressão por produtividade,
não utilização de equipamentos adequados, falta de fiscalização e de medidas
coletivas de proteção, não cumprimento
das NR e jornadas excessivas de trabalho.
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Os tipos mais recorrentes de acidentes de
trabalho são por quedas de altura, mutilações em máquinas e choques elétricos.
O setor mais preocupante é a construção
civil. Além dos acidentes, as doenças
ocupacionais causam o afastamento de
milhares de trabalhadores. Só em 2014,
foram registrados mais de 279 mil afastamentos.

Investir em prevenção
Prevenir significa reduzir sinistros
e evitar os custos elevados. Segundo
levantamento da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe), o custo dos
acidentes e doenças do trabalho para o
Brasil chega a R$ 71 bilhões por ano, o
equivalente a quase 9% da folha salarial
do país, da ordem de R$ 800 bilhões.
As despesas da Previdência Social com
os benefícios de auxílio-acidente, auxí-

lio-doença, aposentadoria por invalidez
com acidente de trabalho e pensão por
morte por acidente totalizaram, no ano
de 2014, R$ 3,3 bilhões. “Não estão incluídas nessas despesas os gastos administrativos com estrutura e pessoal e nem
com a reabilitação profissional. Estas são
as despesas para prover os benefícios
que oneram o Seguro Acidente de Trabalho (SAT)”, explica Marco Antônio Perez,
diretor do departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Previdência Social.
A fim de cortar gastos, muitas empresas buscam obter redução no pagamento do SAT por meio da aplicação do
Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
mecanismo criado pela Lei 10.666/2003
para regular as alíquotas de contribuição das empresas ao SAT, dependendo
do grau de risco de cada uma delas.
Dessa forma, empresas podem ter seus
percentuais reduzidos em até 50% ou
aumentado em até 100% em função dos
índices de frequência, gravidade e custo
dos benefícios acidentários ocorridos em
determinado período.
O coordenador da Câmara de Engenharia e Segurança do Trabalho do
Crea-Minas, engenheiro civil e de Segurança do Trabalho Josevan Ursine Fudoli
ressalta, no entanto, que apesar dessas
vantagens financeiras, o mais importante é o esforço para reduzir acidentes.
“Nesse sentido, cresce a importância da
atuação do engenheiro de segurança do
trabalho, que ao possuir uma formação
voltada para a prevenção de acidentes,
pode orientar as pessoas. Além disso, por
lei, somente o engenheiro de segurança
do trabalho possui atribuição profissional
para a elaboração de laudo de aposentadoria especial, de insalubridade periculosidade, e para a realização de levantamentos para o Ministério da Previdência
Social”, destaca.

De repente
tudo muda.
Esteja preparado.
Pós-graduação
PUC Minas

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MASTER E
PÓS-ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA

Inscrições até
24 de fevereiro
pucminas.br/iec
(31) 3319-4444
DESCONTOS ESPECIAIS PARA EX-ALUNOS DA GRADUAÇÃO E DA PÓS-GRADUAÇÃO PUC MINAS.
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Takeshi KUBOKI

Takeshi KUBOKI

Investir em cultura faz bem
para as empresas

Leis de incentivo podem trazer bons resultados com baixos investimentos
A primeira vez que um instrumento
de incentivo fiscal para empresas e pessoas físicas que investem em cultura foi
estabelecido na legislação brasileira foi
em 1991 por meio da Lei 8.313, conhecida como Lei Rouanet. Desde então, os
mecanismos por ela instaurados se tornaram importantes para a produção cultural
no país, uma vez que muitos projetos que
não seriam realizados por falta de verba e
oportunidades puderam ser concretizados.
Um exemplo é o Grupo Galpão, companhia de teatro fundada em 1982 e que
há pelo menos 20 anos faz uso de leis de
incentivo para realizar peças. Para o ator e
diretor-presidente do Grupo Galpão, Beto
Franco, há certo desconhecimento, por
parte das empresas, dos benefícios que a
lei pode trazer. “A lei é muito benéfica para
as empresas, pois garante um desconto
fiscal e ainda associa a marca a um projeto
cultural. Há certo receio das empresas de
se beneficiarem da lei, sendo que, na verdade, não há dificuldade nenhuma. A lei é
muito simples para quem quer investir em
cultura”, argumenta.
Mais de 17 trilhões de reais já foram
investidos em cultura através da Lei Rouanet entre os anos de 1993 e 2016 e quase
50 mil projetos foram apoiados durante o
mesmo período, de acordo com dados do
Ministério da Cultura.
Mas, qual é a vantagem dessa lei
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para as empresas? De acordo com o advogado especialista em direito empresarial
Bernardo Bicalho, o objetivo da lei é trazer
para o lado do setor artístico pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em
investir em cultura e, em contrapartida, receber incentivos fiscais. “Ao apoiar projetos
culturais obtenho três vantagens. A primeira delas é a redução da carga tributária da
minha empresa. Além disso, tenho a possibilidade de divulgação da minha marca
associada ao projeto cultural escolhido, e
ainda obtenho outros benefícios dentro dos
eventos que cercam o projeto, como lugares nas sessões de teatro para os funcionários ou ingressos para shows”, explica.

Como funciona a lei
A Lei Rouanet funciona por meio de
incentivos fiscais para empresas ou pessoas físicas que investirem em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura.
Para as empresas, o abatimento do imposto de renda é de 100% do valor incentivado
desde que ele esteja dentro do limite de 4%
do imposto devido. Dessa forma, no ano
seguinte o imposto de renda será abatido
no valor integral investido pela empresa.
Existem, ainda, outros mecanismos
dentro da lei que permitem que, dependendo da característica do projeto patrocinado,
a empresa receba mais ou menos benefícios, como ressalta o membro da Comis-

são do Direito do Audiovisual, da Moda e
da Arte da OAB de Minas Gerais, Thiago
Álvares Feital. “A lei permite que o patrocinador abata as doações como despesa
operacional dependendo do projeto, o que
acaba por reduzir o lucro tributável e, consequentemente o imposto devido”, explica.

Por que investir
O imposto de renda abatido e o
ganho de marketing que a associação da
marca ao projeto cultural traz são os principais motivos que levam empresas a patrocinarem projetos culturais via Lei Rouanet.
Toda empresa que seja tributada na base
do lucro real pode investir, já que o porte da
empresa não é regra nesse quesito.
Thiago Feital adverte, porém, que
deve ser feita uma análise do projeto e dos
benefícios que o investimento pode trazer
para a empresa. “O primeiro fator a se ter
em mente é a natureza do projeto que se
deseja incentivar. É preciso analisar cuidadosamente se o projeto escolhido, de fato,
contribuirá para consolidar a marca da empresa”, enfatiza.

Como investir em projetos
Investir em projetos culturais e fazer
o abatimento do imposto de renda é um
processo bem simples, mas há alguns fatores que devem ser considerados na hora
do patrocínio. O pré-requisito básico para
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apoiar algum projeto pela Lei Rouanet é
que ele tenha sido aprovado para captação
de recursos no Ministério da Cultura. O processo de aprovação é técnico e consiste,
apenas, na análise dos gastos declarados
pelo projeto cultural, além de sua fidelidade
e coerência. Outro pré-requisito para que a
empresa possa investir é que ela seja tributada sobre o lucro real. Aquelas que optam por ser tributadas com base no lucro
efetivamente constado e não no presumido
estão contempladas.
Tendo estes pré-requisitos supridos,
a empresa investidora deve depositar o
valor desejado – que não precisa ser necessariamente o valor total que o projeto
precisa – até o último dia útil do ano vigente, em conta bancária previamente aberta e
supervisionada pelo Ministério da Cultura.
Após o depósito, a empresa deverá receber
um recibo do projeto patrocinado para que,
posteriormente, a renúncia fiscal seja feita.
Thiago Feital explica que não há grandes
complicações burocráticas para uma empresa se beneficiar do mecenato. “Basta
escolher um projeto. A escolha pode ser
feita por meio do Salic, que é o sistema do
Ministério da Cultura para tramitação informatizada dos projetos e entrar em contato
com o proponente informando seu interesse em patrocinar”, informa. O valor investido deve ser apenas declarado no campo
adequado junto com o recibo.
A Lei Rouanet possibilita ainda que
várias empresas se associem para patrocinar um único projeto. Dessa forma, apesar
dos incentivos fiscais serem repartidos na
proporção dos patrocínios, os riscos do investimento são igualmente divididos entre
as empresas. Essa é uma boa opção para
empresas de pequeno e médio porte que
tenham interesse em entrar no mundo das
leis de incentivo.

H

á três anos o Crea Cultural
criou o projeto Interiorização
Cultural para levar eventos
artísticos às cidades do interior de
Minas Gerais onde o Crea-Minas
está presente. Para que o projeto
tenha continuidade, o Crea Cultural está promovendo a campanha
“Transforme seu imposto em Cultura”, por meio da Lei Rouanet para
arrecadar fundos.
O valor arrecadado irá patrocinar eventos que compõem o projeto de Interiorização Cultural tais
como concertos de música clássica,
com o Quarteto de Cordas Libertas;
shows de música popular, com o
violeiro Chico Lobo; apresentações
dos contadores de histórias Dôra
Guimarães e Thiago Goulart. Patrocinará também exposições dos
quadros e painéis do artista plástico
brasileiro Adriano Alves. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem

contribuir com o projeto dentro da
lei Rouanet. O diretor-presidente do
Crea Cultural, engenheiro mecânico
e eletricista Ederson Bustamante,
afirma que o Crea Minas estabeleceu como missão defender os
interesses sociais e humanos das
comunidades onde ele está presente através de suas Inspetorias
e Regionais além de sua sede em
Belo Horizonte. “A cultura e a arte
são demandas constantes das comunidades das cidades do interior
de Minas Gerais, que raramente
têm oportunidades de participar de
eventos culturais de qualidade que
lhes deem mais do que o simples
entretenimento. Nosso projeto Interiorização Cultural se baseia na
convicção de que promover eventos
culturais e artísticos às comunidades do interior de Minas é defender
os interesses sociais e humanos
dessas comunidades”, finaliza.

Vitor Maia

CREA CULTURAL

O violeiro Chico Lobo é um dos artistas do Projeto de Interiorização Cultural
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Crea-Minas e Polícia Federal se
unem contra diplomas falsos

Você acorda, toma banho, prepara
seu café da manhã e sai para o trabalho.
Enfrenta o trânsito, pega o elevador e liga
o computador para iniciar suas tarefas diárias. Embora passe despercebido, esse pequeno percurso está repleto de engenharia. Engenheiros, agrônomos, geógrafos,
geólogos, agrimensores, meteorologistas,
técnicos e tecnólogos atuam diretamente para que essas atividades possam ser
realizadas com eficiência. Para que tudo
isso aconteça é imprescindível que esses
profissionais tenham conhecimentos técnicos suficientes adquiridos em cursos
especializados de instituições de ensino
cadastradas no Crea-Minas e que sejam
legalizados no Conselho para exercerem
suas funções. Isso garante a qualidade
dos serviços realizados e a segurança da
sociedade.
Muitos, no entanto, escolhem o caminho mais fácil. Com alguns cliques na
internet é possível comprar diplomas falsos sem burocracias. O cliente escolhe
o grau de escolaridade, o tipo de curso,
a instituição de ensino e recebe os impressos falsos sob a promessa de sigilo e
segurança. Para o engenheiro civil Marco
Antônio Lemos, gerente de atendimento
do Crea-Minas, essas pessoas agem sem
considerar que estão cometendo crimes
e que é preciso se registrar no Conselho
para atuar. “Apenas o diploma não basta,
também é preciso o conhecimento e o registro no Crea-Minas, e nessa etapa quem
estiver com documentos falsos será descoberto. O Conselho se cerca de todos os
mecanismos para a autenticação da lega-
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lidade da documentação e, caracterizado o
crime, essa pessoa será denunciada junto
à Polícia Federal”, afirma.
Dada a abrangência das profissões
da área tecnológica, esses falsos
profissionais oferecem riscos para
a sociedade por não terem o devido
conhecimento técnico. O supervisor de
registro e acervo técnico do Crea-Minas,
engenheiro agrônomo Gilberto Porto
Reis, exemplifica como é indispensável
que o engenheiro agrônomo seja alguém
capacitado. “A prescrição de produtos
agrotóxicos em dosagens inadequadas
afeta diretamente o consumidor, trazendo
sérias consequências para a sociedade.
Ao adquirir um produto você acredita
que ele tenha qualidade, você confia que
alguém capacitado trabalhou para que ele
esteja apto para o consumo”, ressalta.
No empenho para garantir a excelência dos profissionais da área tecnológica e impedir que situações como essa
aconteçam, o Crea-Minas estabeleceu um
convênio com a Polícia Federal para coibir a compra de diplomas falsos. Firmada
em julho de 2015, a parceria prevê ações
preventivas e coercitivas contra diplomas
falsos, de modo a desestimular essa prática criminosa e atuar de forma mais rápida
e eficaz no seu combate.
Antes de 2011, apenas os casos de
denúncia ou suspeita de falsificação demandavam confirmação de autenticidade
junto às instituições de ensino correspondentes. Não havia orientações padronizadas sobre os procedimentos a serem
adotados, o que resultava numa lentidão
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do processo de investigação e dificultava o
registro dos casos pelo Crea-Minas.
Em 2011, o Conselho passou a
adotar medidas de combate a esse tipo
de situação. Tornou-se obrigatória a apresentação da relação de formandos pela
instituição de ensino para a emissão de
registros, para que a confirmação de autenticidade dos documentos passasse a
ser feita. Desde então ficou constatado
que cerca de 88% das tentativas de registro com documentos ilegais no Crea-Minas
dizem respeito a cursos de nível técnico e
12% de nível superior.
Segundo o engenheiro civil Wanyr
Notini, gerente de registro e acervo técnico do Conselho, o convênio contribui
para a eliminação das falsificações. “A
parceria com a Polícia Federal é mais um
passo para coibir a prática ilegal, sem
causar prejuízos aos demais profissionais. Os procedimentos seguidos pelo
Crea foram adotados mediante orientação da Polícia Federal, de modo a tornar
o processo de investigação mais rápido e
eficiente”, ressalta.
Após a assinatura do convênio, todas as suspeitas de documentações falsas
são encaminhadas para a Gerência de
Registro e Acervo Técnico do Conselho,
responsável pela apuração de legitimidade
e registro dos atos ilegais. Comprovada a
inautenticidade, os documentos são enviados para a Procuradoria do Conselho. Este
setor inicia os trâmites judiciais e apresenta à Polícia Federal a notícia do crime, método que narra os fatos e aponta possíveis
violações ao Código Penal, como explica a

Edmundo Gomide/UFTM

procuradora do Crea-Minas, Bruna Starling. “O papel da Procuradoria é adotar as
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
dentre elas a apresentação da notícia do
crime, quando adequado, à Polícia Federal,
oportunidade em que remete ao órgão investigativo os documentos apurados e que
constituem indícios de uma possível conduta antijurídica”, esclarece. A procuradora
acrescenta que, feito isso, “cabe então, à
Polícia Federal instaurar o inquérito policial
e realizar outras diligências que entender
necessárias para a formação suficiente do
conjunto probatório, como, por exemplo,
intimar aquele que fez uso das falsificações para prestar esclarecimentos”.
A partir de então, o caso é remetido
ao Ministério Público Federal para que haja
o início de um processo criminal. Segundo
a delegada da Polícia Federal Cristina Camatta, o convênio acelerou os processos,
diminuindo as possibilidades desse tipo
de fraude. “A pessoa que dá entrada no
Crea-Minas com documentação falsa vai
responder por isso. Mais cedo ou mais
tarde o Conselho e a Polícia Federal vão
descobrir que ela está com documentos
falsos”, alerta.
O ato de tentar se registrar no CreaMinas com diplomas falsificados pode
caracterizar crime de uso de documento
falso e falsificação documental. Após o
convênio, estima-se que houve uma queda
de, aproximadamente, 50% no número
de documentos falsos apresentados ao
Conselho em relação aos cinco anos
anteriores. Marco Antônio aponta a
relevância desse trabalho em conjunto.
“Estamos contribuindo com a sociedade
ao eliminarmos a possibilidade de que
pessoas sem qualificação atuem na área.
Além disso, estamos mostrando de forma
clara e transparente que o Crea-Minas e a
Polícia Federal estão atuando juntos para
coibir esse crime”, ressalta.

Crea-Minas entrega Carteira
de Autorização de Registro

O

utra forma adotada pelo
Crea-Minas no combate aos
diplomas falsos é a Carteira
de Autorização para Registro Profissional, entregue aos formandos no
momento da colação de grau. Instituída desde abril de 2015, a carteira é provisória e autentica a formação legal do estudante, devendo
ser apresentada junto aos demais
documentos quando for solicitado o
registro definitivo no Conselho.
A primeira experiência ocorreu
em março de 2016, quando foram
confeccionadas 88 carteiras para
os formandos de Engenharia da
Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (UFTM). Até setembro de
2016, 1.334 recém-formados já
haviam recebido a carteira.

Para que os futuros profissionais recebam a carteira é necessário que a instituição de ensino faça
o requerimento junto ao Conselho e
envie para a Gerência de Apoio aos
Colégios do Crea-Minas a relação
de todos os formandos. Também é
solicitado que a instituição promova
uma palestra para que o Conselho
esclareça para os estudantes a atuação do Sistema Confea/Crea e a
necessidade do exercício legal da
profissão.
Alessandro Regino, engenheiro
agrônomo e inspetor-chefe do Crea-Minas em Viçosa, destaca a importância dessa ação. “É uma forma de
estreitar a relação entre os profissionais e o Conselho, além de atestar a
autenticidade do diploma”, afirma.
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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

Santa Luzia ganha nova sede do Crea-Minas
O Crea-Minas inaugurou no dia 2 de dezembro de 2016 a nova sede da
Inspetoria de Santa Luzia, instalada no edifício da Casa Tófani. O prédio
foi restaurado pelo Conselho por meio de convênio com a prefeitura da
cidade e ganhou espaço para atividades culturais. O novo espaço conta
com três edificações e ocupa uma área total de aproximadamente 900
metros quadrados.
Leia mais - http://bit.ly/32sonosite1

Tecnologia e Inovação no Setor Mineral
O desenvolvimento tecnológico no setor de mineração foi tema de debate
no Seminário “Tecnologia e Inovação no Setor Mineral – Minas Gerais”,
promovido pelo Crea-Minas no dia 21 de novembro de 2016. O evento
contou com a participação de diversos profissionais da área, que apresentaram temas relevantes sobre a evolução do setor.
Leia mais - http://bit.ly/32sonosite2

4ª Feicintec
A quarta edição da Feira de Ciências e Inovações
Tecnológicas do Crea-Minas (Feicintec) premiou,
no dia 21 de outubro de 2016, projetos inovadores
de estudantes do ensino superior e técnico da área
tecnológica. A Feira foi realizada na sede do Conselho,
em Belo Horizonte, e teve 126 trabalhos inscritos de 43
instituições de ensino de Minas Gerais. O primeiro lugar
foi para os alunos da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), que conquistaram R$ 12.000 para desenvolver o
projeto “Potencial energético de resíduos plásticos”.
Leia mais - http://bit.ly/32sonosite3
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CIONAL

INSTITU

Colégio Estadual de Entidades e de
Inspetores
O Crea-Minas realizou, no dia 15 de setembro de 2016, a 2ª
Reunião Ordinária dos Colégios Estaduais de Entidades (CEE) e
de Inspetores (CEI), na sede do Conselho. Na reunião do Colégio
Estadual de Entidades ocorreram atividades de formulação dos
planos de trabalho relativos ao primeiro Edital de Chamamento
Público de
entidades
interessadas em apoio financeiro na execução de projetos de interesse do
Crea-Minas. O Colégio Estadual de Inspetores focou suas atividades na
Oficina de Projetos, um programa de estímulo à cultura do planejamento e
acompanhamento de resultados do Crea-Minas.
Leia mais - http://bit.ly/32sonosite4

Minascon 2016
Nos dias 7, 8 e 9 de setembro o Expominas, em Belo Horizonte, recebeu o Minascon 2016. A 13ª edição do evento, promovido em parceria
entre o Crea-Minas e a Fiemg, destacou temas ligados à sustentabilidade, tecnologia e inovação para a construção civil em mostras,
palestras seminários e congressos. Aberto ao público, o evento contou
com a presença de engenheiros e profissionais da construção em
geral, administradores de condomínio e estudantes. O Crea-Minas
apresentou em seu estande os serviços prestados pela instituição e
entidades parceiras.
Leia mais - http://bit.ly/32sonosite5

Crea-Minas em imagens

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

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
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Cataguases em cena
“Em Cataguases, é
considerado o cúmulo
da falta de educação
qualquer pessoa da
cidade olhar para
uma câmara na hora
da filmagem”.
Humberto Mauro

No início do Século XIX, o francês
Guido Tomaz Marlière foi enviado para o
chamado “porto dos diamantes”. Guido
deveria povoar a área e tratar de fundar
ali uma cidade que, na teoria, era abundante em diamantes. Tão logo começou
a erguer a cidade, Guido já planejava um
delineamento estrutural sofisticado e particularizado para a região que, hoje , é Cataguases. Vale lembrar que os diamantes
prometidos nunca foram, de fato, encontrados, porém, a joia maior dessa cidade
de 70 mil habitantes é, de longe, o seu
acervo cultural.
Uns creem que o nome que a cidade
carrega refere-se ao rio que banhava a região, outros afirmam que o nome significa
“Terra de boa gente”, e há, ainda, os que
clamam que “povo que mora no país das
matas” é o real significado de Catagua-
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ses. O certo, no entanto, é que o nome da
cidade ficou gravado definitivamente na
história da arte brasileira. Humberto Mauro, Francisco Peixoto, Rosário Fusco, Guilhermino César e vários outros modernistas fundaram, nos anos 1920, a Revista e
o Movimento Verde que tinha como sede
a cidade de Cataguases. Para se ter uma
ideia de sua importância, nomes como
Mário de Andrade e Carlos Drummond de
Andrade contribuíram para a revista.
Andando hoje pelas ruas da cidade,
é possível ter contato com grandes feitos artísticos da década de 1940, como
obras de Cândido Portinari. A produção
cultural vanguardista da cidade, porém,
não parou no século passado. A instauração do Centro de Produção Audiovisual,
parceria entre o Parque Tecnológico de
Belo Horizonte (BH-TEC) e a Agência de
Desenvolvimento do Polo Audiovisual da
Zona da Mata, projeto vencedor no Edital
Usinas Digitais, do Ministério das Comunicações, vem trazer um novo fôlego
para Cataguases.
De acordo com o secretário municipal de Cultura de Cataguases, Zeca Junqueira, a cidade tem uma tradição muito
forte no cinema, que vai desde as produções de Humberto Mauro até inovações
de caráter mundial como, por exemplo,
o primeiro filme considerado parte do cinema underground produzido na década
de 1960 pelo diretor Paulo Martins. “Estamos hoje em plena era do Audiovisual e
a produção na cidade está para ser, real-
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mente, aumentada. O viés e a vocação de
Cataguases são culturais. Essencialmente
culturais. E, além de tudo, é bom para a
economia também. É sabido que a cada
milhão de reais investidos em cultura, 160
empregos novos são criados”, argumenta.
Desde 2002, uma série de instituições da sociedade civil, envolvendo
empresas, universidades, governos locais, prefeituras e artistas de diversas
áreas da cultura vêm se articulando no
sentido de fomentar a produção audiovisual em Cataguases. Nos últimos anos
a experiência ganhou um novo tom com
a implementação do Polo Audiovisual da
Zona da Mata, que fez com que 12 grandes produções cinematográficas fossem
gravadas na região.
O gestor cultural e diretor do Polo
Audiovisual da Zona da Mata, César Piva,
afirma que Cataguases e cidades próximas se tornaram um território criativo
muito rico, e se tratando de interior do
Brasil, é a região em que mais se filma
no país. “Esse modelo de produção de
audiovisual destacou o polo como um modelo de experiência de economia criativa
em pequenas cidades. Estamos falando em audiovisual, tecnologia e música
como forma de integrar a capital com a
Zona da Mata. Fizemos uma proposta que
pudesse integrar as duas unidades. É a
primeira proposta de um parque tecnológico em rede. Temos uma unidade em
Belo Horizonte e outra em Cataguases. É
uma possibilidade única de se materializar

Rafael Aguiar

Cidade vanguardista nas artes ganha centro de produção audiovisual

Rafael Aguiar

tudo que vem acontecendo há 15 anos na
Zona da Mata”, explica.
Duas unidades que contemplam estúdios de produção de áudio e vídeo serão
instaladas, uma em Belo Horizonte e outra
em Cataguases. As produtoras poderão
usar esses equipamentos para finalizar
seus trabalhos, basta entrar na agenda
dos polos e marcar um horário. O convênio será assinado no fim deste ano e a
expectativa é que ambos os polos estejam
prontos já no segundo semestre de 2017.
A gestora executiva de projetos do
BH-TEC, Mariana Santos, afirma que a escolha de Cataguases não foi por acaso. “A
cidade possui pioneirismo no audiovisual
e já tem uma bagagem enorme no cinema. Na época da elaboração da proposta
procuramos identificar atores relevantes
do setor para que uma proposta forte fosse feita”, conta.
De acordo com Mariana, a ideia é
criar seis estúdios, três em cada cidade,
para a produção e pós-produção de áudio

e vídeo de modo que o produtor mineiro
possa usar a estrutura para a finalização e
renderização de seus trabalhos. A implementação desse novo aparato nas duas
cidades será importante para alavancar
o desenvolvimento da área em Minas
Gerais. A produção tecnológica no audiovisual é marcada por uma complexidade
ímpar e está, cada dia mais, tomando uma
grande parte do mercado e ficando mais
próxima da sociedade. Para se ter uma
ideia, um estudo feito pelo Sebrae em
parceria com a Associação brasileira de
Produção Audiovisual demonstrou que o
valor da economia criativa como um todo
no mundo é estimado em U$ 4,5 trilhões,
o que representa duas vezes o PIB brasileiro. Só a parte de audiovisual movimenta
U$ 400 bilhões por ano. No Brasil, as áreas de produção e pós-produção em audiovisual cresceram 129% entre os anos
de 2007 e 2014.
Para César Piva, a construção dos
centros em Minas vem afirmar e incenti-

var o desenvolvimento artístico e tecnológico no estado. “Estamos criando uma infraestrutura que os produtores costumam
procurar em outros estados e, até mesmo, em outros países. Essas demandas já
existem. A ideia é que Belo Horizonte seja
focada na pós-produção e Cataguases na
produção, e que ambos os polos atuem de
maneira integrada”, completa.
Cinco grupos de equipamentos serão construídos em Belo Horizonte, sendo
um estúdio de pós-produção, um estúdio
focado para televisão, um estúdio de jogos digitais, um estúdio focado em stop
motion e animação e um focado na finalização de projetos. Cataguases contará
com um estúdio de televisão, um de áudio
e, por fim, um de animação. O município
está, atualmente, entre os 5,8% que têm
um plano municipal de cultura. Isso significa que é uma das poucas cidades que
está dentro do Sistema Nacional de Cultura, que permite repasses diretos da União
para projetos culturais municipais.
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A Música do Universo

Janna Levin - Companhia das Letras – 2016
Em A música do universo, a premiada cientista e escritora Janna Levin narra a fascinante história do grupo Ligo, que por mais de cinco décadas perseguiu as ondas gravitacionais e a comprovação das ideias de Einstein. O que começou como um experimento
tornou-se uma obsessão, e Janna Levin capta com maestria os dramas, as aspirações e as
dificuldades da equipe que mudou para sempre a ciência.

Física mais que divertida

Eduardo de Campos Valadares - Editora UFMG – 2012
Temas atuais, como fontes alternativas de energia, meio ambiente e nanotecnologia,
além de inúmeros fenômenos do dia a dia, são abordados em mais de 150 experimentos
eletrizantes que demandam apenas ferramentas de uso doméstico, materiais recicláveis e
de baixo custo. Traduzido para cinco idiomas (inglês, alemão, espanhol, basco e turco),
Física mais que divertida associa a Ciência ao lúdico e o aprendizado à criatividade e à
descoberta.

A Música em Pessoa

Vários Artistas - Biscoito Fino
Álbum lançado originalmente em 1985, quando a morte de Fernando Pessoa completava 50 anos. A Música em Pessoa traz as melhores poesias deste que
foi um dos maiores poetas portugueses da história, musicadas com belos arranjos
que engrandecem as composições, com interpretações de Tom Jobim, Jô Soares,
Marco Nanini, entre outros. Uma obra clássica!

A Odisseia do Cinema Brasileiro

Laurent Desbois - Companhia das Letras - 2016
A odisseia do cinema brasileiro é um mergulho na história do cinema. Começando com
os anos da Atlântida e passando pelo turbilhão criativo do Cinema Novo, este livro segue também pelo Tropicalismo, vai ao Cinema Marginal, aos anos da Embrafilme e dali até as indagações da “retomada”, no início dos anos 1990. O ponto de partida não é apenas a história
dos filmes, mas o esforço construído ao longo de mais de cem anos para consolidar uma
rede que envolve artistas, indústria e público em torno de um projeto comum. Se tal projeto funcionou, foi graças a uma verdadeira odisseia, retratada com maestria neste livro.
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A FAEA-MG OLHA
PARA O FUTURO
JUNTO COM VOCÊ
SAIBA COMO USAR O
TEMPO A SEU FAVOR EM
UM DE NOSSOS CURSOS
DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
MESMO DIPLOMA DO ENSINO PRESENCIAL

CURSOS 100% ON-LINE
MAIS TECNOLOGIA, NOVAS METODOLOGIAS
E FLEXIBILIDADE PARA SUA FORMAÇÃO

• PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE
MOBILIDADE E TRANSPORTES - EAD
• PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
URBANA E CIDADES - EAD
MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:

www.crea-mg.org.br/faea
Veja condições especiais exclusivas para
profissionais registrados no CREA

PROMOÇÃO

A P OI O

R E A L I Z AÇÃO

PARCERIAS EDUCACIONAIS EM PROL DA SUA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ALM
ANA
QUE
memória

“

A treva mais estrita já pousara/sobre a estrada de Minas,
pedregosa,/e a máquina do mundo, repelida,/se foi miudamente
recompondo,/enquanto eu, avaliando o que perdera,/seguia vagaroso, de mãos pensas

Máquinas e Engenharia
Máquinas são equipamentos construídos de mecanismos que diminuem a quantidade de energia
necessária para que uma determinada função
seja realizada. As máquinas e a engenharia se
cruzaram, de forma mais recorrente, nos altos do
século XVII quando a primeira máquina a vapor
foi inventada pelos chineses entre os anos de
1659 e 1681. Desde então até o inicio do
século XVIII, a importância delas cresceu de
forma tal que já era impossível se dissociar
a ideia de civilização e maquinário. Sua origem remonta desde a construção do Templo
do Rei Salomão por pedreiros fenícios de Tiro,
ou até mesmo desde o tempo da construção da
Grande Pirâmide e dos tempos de Atlântida.

Conceito
A ideia de máquina, até onde se tem registro, foi criada pelo
filósofo grego Arquimedes, no século III a.C. Posteriormente,
elas foram batizadas por outros filósofos gregos com o sugestivo nome de “Arquimedianas”. São elas: alavancas, polias e
parafusos.Quando um nobre europeu se juntava à Ordem dos
Cavaleiros Templários, ele entregava seu castelo e propriedades para que os cavaleiros pudessem usar as receitas geradas a partir da propriedade para comprar armas de guerra,
cavalos, armaduras e outros suprimentos militares. Com isso,
as fileiras dos Cavaleiros Templários cresceu rapidamente.

”

Carlos Drummond de Andrade – In: A máquina do mundo

Arte e ciência
Não é raro encontrar, na história das grandes invenções humanas, arte e ciência atuando juntas. Na história
das máquinas não é diferente. Grandes artistas foram,
também, grandes inventores. O exemplo maior é o renascentista Leonardo da Vinci (1452-1519) que é conhecido
por ser o precursor da aviação, da balística, da calculadora
e, até mesmo, da energia solar.
Existem mais de 13 mil páginas de registros que envolvem
desde artimanhas tecnológicas até estudos profundos de
anatomia e engenharia nos cadernos de Leonardo da Vinci.

O homem máquina
Com a razão em alta e o homem no centro de tudo, o Renascentismo foi palco
para o ser humano criar máquinas que tinham “vida”. Os autômatos surgiram
com o desejo de emular o mundo. Máquinas que misturavam movimentos
hidráulicos, engrenagens e relojoaria pipocavam aos montes na Europa iluminista e geravam grande fascínio para quem as via. Um dos grandes inventores destses robôs primitivos foi o engenheiro italiano Giovanni Fontana. Ele
desenvolveu desde autômatos que dançavam até demônios mecânicos que
possuíam propulsão a foguete e lançavam chamas verdadeiras.

Referências: eBlog da engenharia Oliveira, Geraldo Dirceu.
História da evolução da engenharia. Belo Horizonte: AEAEEUFMG, 2010. 270 p.
http://bit.ly/memoriadaengenharia
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Anuidades, Serviços e
Multas do Crea-Minas

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017
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.

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

Desc. 15% até
31/01/2017

Desc. 10% até
28/02/2017

Sem desconto
31/03/2017

Superior
Médio

R$450,46
R$225,23

R$476,96
R$238,47

R$529,95
R$264,97

Valores de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica
a) Principal (matriz)
b) Secundário (registro de filial, sucursal etc)
c) visto de registro (art. 58 da Lei 5.194/1996
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira
a) valor da inscrição, registro e novo registro
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional
c) prorrogação de registro provisório
d) recadastramento
III – Visto de registro de pessoa física (art. 58 da Lei 5.194/1996)
a) para profissionais sem RNP
b) para profissionais com RNP
IV – 2ª via de expediçao de carteira de identidade profissional
a) sem data de validade
b) que possua prazo de validade
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas
a) de registro e/ou quitaçao de pessoa física ou jurídica (internet)
b) anotação de curso
c) 1ª emissao de acervo técnico sem registro de atestado
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 A.R.Ts
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de 20 A.R.Ts
f) 1ª emissao de certidão com registro de atestado
g) demais emissões de acervo técnico com registro de atestado
h) emissão de certidão de A.R.Ts até 20 A.R.Ts
i) emissão de certidão de A.R.Ts acima de 20 A.R.Ts
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa física
ou jurídica
k) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações
l) anotaçoes de requerimento de regularização de obra ou serviço ou
incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo
técnico por contrato

Em 5 x com venc. em
31/01, 28/02, 31/03,
30/04, 31/05/2017
R$105,99
R$52,99

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica

Classes de Capital
Faixa
Social

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

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

Sem desconto
31/03/2017

Em 5 x com
venc. em
31/01, 28/02,
31/03, 30/04,
31/05/2017

Desc. 15% até
31/01/2017

Desc. 10% até
28/02/2017

R$426,05

R$ 451,11

R$501,23

R$100,25

R$852,10

R$902,22

R$1.002,47

R$200,49

R$1.278,15

R$1.353,34

R$1.503,71

R$300,74

R$1.704,19

R$1.804,44

R$2.004,93

R$400,99

R$2.130,25

R$2.255,56

R$2.506,18

R$501,24

R$2.556,29

R$2.706,66

R$3.007,40

R$601,48

R$3.408,38

R$3.608,87

R$4.009,86

R$801,97

Multas de Infração
Valor da Multa

Alínea
A
B
C
D
E

R$ 244,18
R$ 244,18
R$ 121,73

INDICADORES

R$ 79,48
R$ 50,13
ISENTO
R$ 50,13
R$ 50,13
ISENTO
R$ 50,13
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
R$ 50,13
R$ 101,68
ISENTO
R$ 82,34
R$ 50,13
R$ 101,68
R$ 305,04
R$ 50,13
R$ 305,04

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.

R$ 646,39
R$ 1.292,76
R$ 2.154,60
R$ 2.154,60
R$ 5.896,34

Tabela A / Valor do Contrato
Obra ou Serviço

Faixa

TAXA DE
A.R.T.

1

até 8.000,00

R$81,53

2

de 8.000,01 até 15.000,00

R$ 142,68

3

acima de 15.000,01

R$ 214,82

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

Baixo
1.305,29
1.304,52
1.304,17
1.301,80
1.297,38
1.296,81
1.296,41
1.293,35
1.291,05
1.216,12
1.206,77
1.203,06

R-1
Normal
1.574,84
1.572,69
1.571,50
1.569,54
1.568,84
1.567,68
1.567,63
1.564,47
1.561,56
1.464,19
1.454,24
1.448,06

PP-4
Alto
1.899,00
1.894,60
1.889,74
1.885,62
1.885,90
1.883,62
1.884,26
1.878,23
1.873,84
1.770,50
1.759,59
1.752,99

Baixo
1.178,67
1.178,79
1.178,17
1.176,31
1.170,44
1.170,00
1.168,91
1.167,80
1.166,70
1.109,61
1.106,44
1.103,00

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)

Normal
1.468,94
1.467,63
1.467,18
1.466,33
1.464,75
1.463,71
1463,10
1.461,68
1.459,75
1.371,86
1.360,76
1.355,70

Baixo
1.117,36
1.117,69
1.117,72
1.116,43
1.110,59
1.110,17
1.108,95
1.108,16
1.106,99
1.053,63
1.050,75
1.047,68

R-8
Normal
1.265,50
1.264,36
1.264,09
1.263,40
1.261,74
1.260,82
1.260,13
1.259,32
1.257,73
1.183,37
1.177,62
1.173,21

Alto
1.522,18
1.519,65
1.517,21
1.515,06
1.514,52
1.513,26
1.512,95
1.509,50
1.506,33
1.427,57
1.420,03
1.415,12

PIS
Baixo
854,41
855,83
854,93
854,24
851,45
850,39
848,27
846,92
846,13
798,42
795,81
793,91

R-16
Normal
1.224,34
1.223,20
1.222,97
1.222,58
1.221,25
1.220,48
1.220,06
1.218,94
1.217,36
1.146,32
1.141,18
1.136,81

Alto
1.575,14
1.573,82
1.573,44
1.572,34
1.571,03
1.569,54
1.567,97
1.567,81
1.566,11
1.478,78
1.472,94
1.468,62

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

Padrão/meses

RP1Q

G1

Padrão / meses

novembro/16
outubro/16
setembro/16
agosto16
julho/16
junho/16
maio/16
abril/16
março/16
fevereiro/16
janeiro/16
dezembro/15

1.315,57
1.318,59
1.319,63
1.321,61
1.319,37
1.318,07
1.315,38
1.314,54
1.312,22
1.225,75
1.224,97
1.220,38

668,02
669,70
670,36
671,15
670,02
670,00
669,44
670,15
668,95
630,11
629,67
628,82

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

Normal

Alto

Normal

Alto

Normal

Alto

1.436,16
1.435,44
1.434,94
1.435,55
1.433,96
1.432,26
1.430,93
1.429,73
1.427,89
1.343,23
1.335,55
1.332,10

1.551,05
1.549,80
1.548,34
1.548,76
1.547,32
1.545,15
1.544,24
1.541,54
1.539,06
1.453,23
1.444,46
1.440,08

1.237,15
1.236,27
1.237,19
1.237,58
1.235,73
1.234,84
1.233,44
1.233,73
1.232,49
1.157,64
1.152,19
1.148,72

1.358,02
1.356,50
1.356,80
1.356,80
1.355,32
1.354,03
1.352,83
1.352,31
1.350,63
1.273,62
1.267,72
1.263,76

1.642,58
1.641,90
1.642,25
1.642,64
1.640,36
1.639,23
1.637,27
1.638,22
1.636,93
1.538,54
1.532,32
1.527,81

1.802,56
1.801,03
1.800,58
1.800,44
1.798,79
1.797,05
1.795,22
1.795,04
1.793,07
1.691,79
1.685,02
1.680,02
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imagem

A mais bela obra da engenharia nunca irá se sobrepor Àquele que engenhou o universo - Foto: Glycon Barros
“Testando a câmera resolvi tirar uma foto do sol de forma que estivesse ao meio das construções. O objetivo era verificar a possibilidade
de tirar fotos de corpos com grande intensidade luminosa. Não esperava este belo resultado. A imagem superou minhas expectativas”.
A Revista Vértice abre espaço para você mostrar seu talento como fotógrafo.
Confira as regras em http://bit.ly/vertimagem
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APROVEITE

OS DESCONTOS

O SINAL VERDE DA ECONOMIA

CREA-MG

VAI LOGO ACENDER.

ACELERE SUA CARREIRA COM O IETEC.

47%

55%

69%

99%

dos alunos que
concluíram o curso
receberam aumento
de salário.

dos proﬁssionais
capacitados
no Ietec são
engenheiros.

aﬁrmam que o
curso contribuiu
para ascensão
proﬁssional.

aﬁrmam que o
conteúdo do curso é
aplicável no dia a dia
do trabalho.

*Caged, 2015.

DESCONTO ESPECIAL PARA ENGENHEIRAS
Mulheres recebem salários 34%* menores que os homens. O Ietec oferece às
engenheiras um desconto de 34% em cursos de pós-graduação lato sensu.
2 0 1 6 | o u t u b r o . n o v e m b r o . d e z e m b r o

ietec.com.br

(31) 3116.1000

V É R T I C E

Campus Savassi - Rua Tomé de Souza, 1065

**Pesquisa Evolução de Carreira (ex-alunos MBA Ietec - 2014).

APERFEIÇOAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO, MBA E MESTRADO.
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PROJETE
SEUS SONHOS
CULTIVE GENTILEZA
CONSTRUA RESULTADOS
DESENVOLVA SOLUÇÕES
INVENTE NOVOS
CAMINHOS

FELIZ

PROJETO PARA O NOVO ANO

CREA-MG
WWW.CREA-MG.ORG.BR
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