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Orgão Oficial do Sindicato dos Geólogos no Estado de Minas Gerais

l

Estrangeiros
no Brasil

O Brasil, através do Ministério do Trabalho e Emprego, está autorizando a entrada de
estrangeiros para trabalhar no país nos setores
de mineração, setores intensivos de máquinas,
equipamentos, construção civil e também na
absorção de tecnologias e conhecimentos específicos.
Estes profissionais com nível superior
completo, com elevação substancial de mestres e doutores ocupam , na maioria das vezes,
cargos de diretoria nas empresas e com salários
superiores aos nossos profissionais com o mesmo cargo.
Os Sindicatos das diversas categorias esperam que o requisito básico para a vinda de
profissionais estrangeiros é que estes profissionais não ocupem vagas que possam ser preenchidas por trabalhadores brasileiros.
Através do site do MTE as informações
que se tem é que as nacionalidades que mais
apresentaram crescimento foram: “haitianos”,
“coreanos”, “portugueses” e “chineses”, enquanto que os nacionais dos Estados Unidos
seguem na frente como sendo a nacionalidade
mais autorizada a trabalhos no Brasil.
Os vistos humanitários concedidos pelo
Conselho Nacional de Imigração tiveram um
grande impacto com as concessões de autorizações no período de 2011/2012.
Os Sindicatos e Associações esperam que
as empresas, principalmente do setor minerário,

cumpram a exigência de que os trabalhadores
estrangeiros tenham realmente qualificação
profissional, ou seja, experiências compatíveis
com as atividades que irão executar no Brasil.
As empresas devem também demonstrar a não
existência de mão de obra especializada para
qualquer atividade, principalmente do setor minerário.
O MTE deve exigir que as empresas
mantenham um programa de treinamento para
os profissionais brasileiros para essas atividades, que foram ocupadas inicialmente por estrangeiros, por período de até um ano.
Com efeito, essa migração se deve ao fato
de que houve expansão das atividades no Brasil
de empresas de capital estrangeiro e da crise financeira nos países já mencionados acima e o
baixo índice de desemprego, por enquanto, no
Brasil.
Se necessário for, as classes sindicais farão uma mobilização a fim de que possam engajar nesta empreitada migratória contra esses
profissionais estrangeiros, junto aos governos
federal, estaduais e municipais., buscando, assim, um lugar comum para os nossos brasileiros
com o mesmo grau de conhecimento e experiência dentro das empresas, sejam elas estrangeira ou nacional.

*Antonio Geraldo da Silva
Presidente do SINGEO - Sindicato dos
Geólogos no Estado de Minas Gerais
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Projeto Rocha Amiga
PET Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto
O Programa de Educação Tutorial - PET - é
um programa do Governo Federal que apoia atividades acadêmicas que integram Ensino, Pesquisa e
Extensão. O PET do curso de Engenharia Geológica
da UFOP foi criado em 1992 visando implementar
uma formação acadêmica de excelência aos alunos
deste curso. Contando atualmente com 12 bolsistas e
3 voluntários o PET desenvolve projetos que atuam
em várias sub-áreas da Geologia, tais como: Petrografia, Mineralogia, Paleontologia, Desastres Naturais, Geologia Médica, Unidades de Geoconservação
e Geoparks, entre outras. Dentro dessas sub-áreas
são desenvolvidos projetos e um dos destaques é o
Projeto Rocha Amiga.
Baseado em um projeto homônimo português,
o Rocha Amiga consiste em atividades de ensino e
extensão, nas quais os petianos desenvolvem práticas
educativas em escolas públicas da cidade de Ouro
Preto/MG. O objetivo é a sensibilização da comunidade escolar para a importância científica, didática,
paisagístico-estética, cultural e socioeconômica do
patrimônio geológico de seu entorno. O projeto ressalta ainda a importância da preservação ambiental e

dos recursos naturais existentes regionalmente, bem
como suas aplicações.
Neste segundo semestre de 2012 o PET está
promovendo uma gincana geológica com os alunos
do 1º ano Escola Estadual de Ouro Preto. A atividade
conta com 5 módulos, envolvendo aulas expositivas
para os alunos - nas escolas e em laboratórios da
universidade, gincanas, apresentação de maquetes,
realização de atividades em grupo e excursões para
o campo.
Os temas são trabalhados com os alunos de
maneira simples e significativa. Primeiramente, procuramos dar uma visão geral do que é a Geologia,
o que um geólogo faz, o que é o tempo geológico e
uma breve explicação sobre os tipos de minerais e
rochas - enfatizando aquelas existentes na região de
Ouro Preto e que possuem aplicação direta na vida
deles. Posteriormente, é feita uma abordagem básica
sobre desastres naturais, principalmente movimentos
de massa, muito frequentes na região. Seguido disso
vem a conscientização da preservação do patrimônio, com uma visita de campo ao Parque Estadual do
Itacolomi em Ouro Preto, focando na geologia, água,

cultura e biodiversidade. Por fim, abordamos sobre
bacias hidrográficas, aquíferos e águas de consumo
do município e região, enfatizando na degradação
ambiental e exploração inadequada dos recursos naturais.
Os alunos foram divididos em equipes e, em
cada etapa, vão sendo aplicadas atividades, gincanas
e jogos. Nestas dinâmicas, os alunos além de fixarem
o conhecimento obtido por meio do projeto, vão somando pontos. O grupo vencedor com a maior pontuação será premiado com uma excursão geológica
para o Santuário do Caraça – Santa Bárbara/MG.
Conforme vimos nesta matéria, o PET Engenharia Geológica e o Projeto Rocha Amiga visam
o crescimento e desenvolvimento sustentável da
comunidade social e acadêmica. Para contribuir ou
conhecer mais sobre nosso trabalho envie-nos um
email (pet_geologia@yahoo.com.br) ou acesse o
nosso blog (petgeologiaufop.blog.com).
Júlia Cotta Maciel Dantas graduanda em Engenaria Geológica da Escola de Minas UFOP
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Tabela de Honrários
01 – SERVIÇOS DE CONSULTAS NO ESCRITÓRIO
1.1 – Consulta técnica com solução verbal (p/h)		
R$ 100,00
1.2 – Consulta técnica com solução escrita (p/h)		
R$ 500,00
1.3 – Consulta c/pesquisa a arquivos e consultas DNPM (p/h)
R$ 125,00
1.4 – Visita técnica à área (por dia)		
R$ 1.500,00 a 4.500,00

13 – HIDROGEOLOGIA
13.1 – Locação de Poço Tubular Profundo (p/poço) - Grande BH R$1.500,00
13.2 – Locação de Poço Tubular/Alargamento, Acabamento, Desenvolvimento,
Selamento (p/m)
R$ 500,00
02 – CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA
13.3 – Assistência Técnica durante a perfuração (p/hora) Rsponsabilideade
2.1 – Dedicação média, Contrato Mínimo (40h/mês)		
R$ 2.500,00
Técnica com acompanhamento		
2.2 – Assistência à pequena e micro empresa (40h/mês)
R$ 1.500,00 R$2.000,00
2.3 – Consultoria Técnica eventual (p/dia)		
R$ 500,00 a 1.500,00 * Até 300,00 m. de profundidade (% total da obra
10% da obra
03 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA
* Acima de 300,00 m. de profundidade (% total da obra) 0,5% da obra
3.1 – Representação junto ao CREA-MG (p/mês)		
R$ 1.000,00
3.2 – Registro no CREA-MG				
R$ 500,00 14 – GEOLOGIA AMBIENTAL
14.1 – Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE) R$ 500,00
04 – PERÍCIAS E ARBITRAMENTOS TÉCNICO-LEGAIS
14.2 – Relatório de Controle Ambiental/Plano de Controle Ambiental
4.1 – De conformidade com o relatório técnico apresenta de até 20hs)		
(RCA/PCA)
R$ 4.000,00 a R$ 8.000,00
			
R$ 2.000,00 14.3 – Estudos de Impacto Ambiental/Relatórios de Impacto Ambiental
4.2 – Dist. Superior a 150 km (a cada 100 km) acrescentar
R$ 100,00 			
(EIA/RIMA) – (p/hora R$80,00 a R$180,00
05 – LICENCIAMENTO MINERAL (C I II)
14.4 – Plano de Recuperação de Área Degradada
5.1 – Áreas isoladas (p/área)
R$ 2.200,00 			
(PRAD) R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00
5.2 – Áreas contíguas ou próximas, 1ª área (p/área)
R$ 1.800,00 14.5 – Avaliação de Áreas para Deposição de Resíduos
06 – REQUERIMENTO DE PESQUISA JUNTO AO DNPM
(p/hectare)
R$3.200,00
6.1 – Áreas isoladas, documentação completa (p/área
R$ 5.000,00 14.6 – Mapeamento Espeleológico (p/hectare)
R$1.500,00
6.2 – Áreas contíguas ou próximas (p/área)
R$ 2.000,00
15 – GEOFÍSICA
07 – RELATÓRIO DE PESQUISA
15.1 – Magnetometria (p/km)
R$ 300,00
7.1 – (Em três vias, ilustrado c/mapas, perfis, etc)
R$ 20.000,00 15.2 – Eletromagnetometria (p/km)
R$ 80,00
7.2 – Minerais não Metálicos
R$ 16.000,00 15.2.1 – V.L.F. por km
R$ 280,00
7.3 – Água Mineral
R$ 18.000,00 15.3 – Gamaespectrometria (p/km)
R$ 280,00
15.4 – Polarização Induzida
R$1.200,00
08 – ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DNPM
15.5 – Sondagem Elétrica (AB até 500,00 metros)
R$ 800,00
Que não sejam complementação dos itens 5, 6 e 7 (p/dia)
R$ 1.000,00 15.6 – Somente interpretação dos resultados
40% do valor
15.7 – Somente entrega dos dados levantados
60% do valor
9 – DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE LAVRA
9.1 – Requerimento de Lavra Garimpeira
R$ 500,00 16 – GEOTECNIA
9.2 – Plano de Aproveitamento Econômico
16.1 – Consultoria ou Assistência Técnica (p/hora)
R$ 150,00 a R$ 500,00
(conforme a substância) P.A.E
R$ 15.000,00 a R$20.000,00 16.2 – Laudo Geotécnico e Hidrológico (p/área) R$ 3.500,00 a R$ 5.000,00
10 – LAUDOS TÉCNICOS
10.1 – Laudos Geológicos – Geotécnicos (Loteamento)
R$ 4.000,00
10.1.1 – Loteamento com lotes até 360 m2 (P/lote)
R$ 1.000,00
10.1.2 – Área de loteamento por hectare
R$ 4.000,00
10.1.3 – Estudo de Barragens por unidade
R$ 10.000,00
10.2 – Laudos Gemológicos (Identificação e Avaliação)
R$ 6.000,00
(* Valor mínimo ou 1% do valor do Laudo).
Obs.: Não inclusos exames e análises de laboratórios.
10.3 – Laudos Técnicos e Perícias Judiciais – 10 salários mínimos
(* Exceto quando houver determinação judicial).
11.1 – Estudos Geológicos Preliminares (p/km)
11 – GEOLOGIA DE RODOVIAS
11.1.1 – Estudos Geológicos Preliminares (até 10 km)
11.1.2 – Para cada km adicional (p/km)
11.2 – Estudos Geológicos Definitivos (p/km)
11.2.1 – Estudos Geológicos Definitivos (até 10 km)
11.2.2 – Para cada km adicional ou fração

Expediente

12 – DIÁRIA DE CAMPO

Presidente:
Engº Geólogo Antonio Geraldo da Silva
Diretor Secretário Executivo:
Geóloga Mara Regina de Oliveira
Diretor Tesoureiro: Geóloga Márcia Regina Carvalho dos Santos Guimarães

R$ 800,00
R$ 3.000,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 5.000,00
R$ 200,00

17 - SERVIÇOS BÁSICOS DE PESQUISA MINERAL
17.1 – Determinação do Norte Verdadeiro
R$ 800,00
17.2 – Mapeamento a Prancheta (p/km2)
R$ 1.800,00
17.3 – Locação de Malha (p/km2 R$ 200,00
17.4 – Locação de Poço e/ou Trincheira e/ou Galeria (p/unidade) excluído o
custo do explosivo		
R$ 50,00 a R$ 800,00
17.5 – Descrição de Poço e/ou Trincheira e/ou Galeria (p/m)
R$ 80,00
17.6 – Locação de furo de Sonda (Trado, Percussão e Rotativa)
(p/furo)
R$ 50,00 a R$ 800,00
17.7 – Descrição de furo de Sonda (Trado, Percussão e Rotativa)
(p/m)
R$ 70,00 a R$ 100,00
17.8 – Mapeamento Geológico (p/km2)
a) Escala 1: 100.000 (mínimo de 10 km2)
R$ 500,00
b) Escala 1: 50.000 (mínimo de 5 km2)
R$ 800,00
c) Escala 1: 25.000 (mínimo de 3 km2)
R$ 1.000,00
d) Escala 1: 10.000 (mínimo de 2 km2)
R$ 2.000,00
e) Escala 1: 1.000 (mínimo de 0,5 km2)
R$ 3.000,00

Obs.: No mapa preliminar com: Fotointerpretação, Croquis e RelatóR$ 1.500,00 a R$ 5.000,00 rio Preliminar (% do Custo do Mapeamento Geológico) na Escala de
Trabalho Adotada 30% do custo
Diretor Administrativo: Geólogo João
Carlos Moreira Gomes
Conselho Fiscal: Geólogo Fernando
Antônio Rodrigues de Oliveira, Geóloga
Francisca Maria Ribeiro Printes, Geólogo
Gilvan Brunetti Aguiar

Projeto Gráfico:
Mauricio Zwith
Impressão:
Gráfica do Oriente

Av. Álvares Cabral, 1600
20 andar - sala 3 - Santo Agostinho - 30170-001 - BH/MG
Telefax (31) 3291-5503
www.singeomg.org.br
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21 – OUTORGA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL (POR ÁREA)
21.1 – Obtenção de Outorga p/uso de água Licença de Instalação (L.I.)
						
R$ 5.000,00
21.2 – Obtenção de Outorga p/uso de água Licença de Operação (L.O.)
						
R$ 5.000,00
21.3 – Obtenção de Licença Prévia (qualquer Classe Mineral)
					
R$ 2.500,00 a 8.000,00
21.4 – Obtenção de Licença de Instalação para qualquer Substância Mineral
					
R$2.500,00 a 8.000,00
21.5 – Obtenção de Licença de Operação qualquer Substância Mineral
					
R$2.500,00
R$ 100,00 21.6 – Renovação de Licença de Operação
R$2.500,00 a 8.000,00

18 – GEOQUÍMICA
18.1 – Locação de Serviços R$ 500,00
18.2 –Amostragem: Sedimento de Corrente/Concentrado/Bateia/Solo/Rocha
(p/unidade) R$50,00 a R$80,00
18.3 – Tratamento Estatístico dos Dados Analíticos:
c/Mapas
R$50,00 a R$80,00
* Primeiras 30 Amostras
R$500,00
* Cada Amostra Adicional			
R$ 30,00

19 – PETROLOGIA, PETROGRAFIA E SEDIMENTOLOGIA
19.1 – Descrição Petrográfica (p/Amostra)		
19.2 – Descrição Petrológica (p/Amostra) R$200,00
19.3 – Mineralogia de Pesados Incluída Preparação
(por Amostra) 50,00 a 100,00
Confecção de Seção R$ 60,00
Confecção de Seção Polida
Confecção de Seção Polida e Delgada
R$ 80,00 e R$ 140,00
19.3.1 – Estudo macro e microscópico completo de seção delgada,sem
análise modal				
R$ 380,00
19.3.2 – Estudo macro e microscópico completo de seção delgada, com
análise modalc/fotomicrografia acrescentar 30% sobre o valor
Até 12 fotos				
R$ 650,00
19.3.3 – Estudo macro e microscópico completo de minérios em seção
polida,sem análise modal			
R$ 500,00
19.3.4 – Estudo macro e microscópico completo de minérios em seção polida,
com análise modal (foto micrografia mais 30% sobre o valor)
Até 12 fotos		
		
R$ 800,00
19.3.5 – Estudo mineralógico e morfoscópico de sedimentos
R$ 150,00

20 – P.A.E. (LAVRA) e R.A.L. (EM TRÊS – 03 VIAS, COMPLETO)
PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO – P.A.E.
20.1 – Substâncias Minerais Metálicos (p/unidade)		
R$20.000,00
20.2 – Substâncias Minerais Não Metálicos (Idem)		
R$16.000,00
20.3 – Água Mineral (por unidade)			
R$18.000,00

22 – ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL
22.1 – R.C.A / P.C.A. – Relatório e Plano de Controle Ambiental
				
R$ 5.000,00 a 10.000,00
22.2 – E.I.A. e RIMA – Estudo e Relatório de Impacto Ambiental
				
R$ 8.000,00 a 15.000,00
23 – DIREITOS MINERÁRIOS
23.1 – Cessão e Transferência de Direitos Minerários
				
R$ 1 .500,00 a 5.000,00
24 – AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE JAZIDA
24.1 – Laudo de Avaliação de Valor Econômico de Jazidas Minerais
(Adiciona 2% do valor da Jazida)
R$ 12.000,00 a 30.000,00
25 – LOCAÇÃO DE ÁREA COM G.P.S.
25.1 – A Grande Belo Horizonte				
25.2 – Distância de 100 km de Belo Horizonte		

R$500,00
R$ 850,00

Obs.: A partir de 100 km (Acréscimo de R$50,00 para cada 100 km)
NOTAS:

* Não incluídos nos serviços: taxas do DNPM, FEAM e CREA.
** As despesas com viagens, hospedagens, alimentação e auxiliares são do
cliente.
*** Ao preencher a ART no campo “34” – Coloque nº da Entidade 0027/SINR$ 1. 500,00 GEO- MG (Sindicato dos Geólogos no Estado de Minas Gerais).

RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA
20.4 – Mina Paralisada com Autorização do DNPM		
20.5 – Mina em Atividade
R$ 3.000,00
20.6 – Licenciamento com Paralisação Autorizada		
R$ 1 .500,00
20.7 – Licenciamento em Produção			
R$ 2.500,00
USO DE EXPLOSIVOS
20.8 – Documentos para licença de Instalação de Paiol de Explosivos
						
R$ 2.000,00
20.9 – Renovação da Licença				
R$ 1 .000,00

A Tabela de Honorários é apenas orientativa, uma vez que os valores são
somente para referência e dependem do grau de dificuldade e da experiência
do profissional. O Singeo, com a Tabela de Honorários, quer demonstrar que os
serviços de Geologia são mensuráveis, requerem conhecimento e com procedimento visa valorizar o profissional.
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“Geologia de Barragens”

* Professor Walter Duarte Costa

Entre as aplicações da geologia a obras
de engenharia, podem-se elencar como das
mais importantes aquela que se refere aos
diversos tipos de barramento e isso pelos seguintes motivos: em primeiro lugar,
uma obra de barragem inclui muitas obras
complementares além da própria barragem,
como canais, túneis, estradas de acesso,
acampamento etc; depois, a interação da
geologia com as condicionantes topográficas, hidrológicas e características de projeto
impinge a essas obras um caráter de excepcional originalidade, exigindo constantes
adequações para maximizar a segurança,
reduzir os custos e minimizar os impactos
ambientais.
Para atingir esses objetivos a geologia
necessita ser muito
bem
caracterizada,
em todos os aspectos
em que pode influir
no contexto geral das
obras, o que inclui um
apurado conhecimento mineralógico, petrográfico e estrutural,
além das condições
de intemperização do
maciço rochoso em
superfície e em profundidade. Por outro lado, a geologia
não pode prescindir
de uma concomitante ajuda da geotecnia
e da hidrogeotecnia,
que permitirão definir
com detalhes as características físicas, mecânicas e hidráulicas
inerentes aos meios solo/rocha, com especial ênfase para suas descontinuidades.
O sucesso para obter-se uma boa caracterização geológica-geotécnica e, por
conseguinte, atingir-se o principal objetivo
para o qual a barragem é projetada – segu-

Palestra no dia do lançamento do livro

Solteira com 23) ou a
realização de ensaios
de mecânica das rochas (deformabilidade,
resistência ao cisalhamento e tensões virgens) em túneis construídos para pesquisa a
mais de 50 m abaixo da
futura barragem, como
em São Simão, empregando equipamentos
em convênio com o
Professor Edézio Teixeira, Professor Walter Costa, Engº de Minas
LNEC de Portugal.
Newton Luz, Eng° Geólogo Antonio Geraldo, Geóloga Solange
A tecnologia braMaria Santos Costa , professora Maria Giovana Parizzi, e Geóloga
sileira
em projetos e
Sonia Greco
construção de barragens deu um grande
rança – depende unicamente do tipo de investigação realizada. Um bom programa salto nessa época, passando de importadora
de investigação deve sempre basear-se nas de “know-how”, quando instituições como
características do projeto a ser concepciona- o LNEC e consultores como Ernest Pichler
do e na priorização de conhecimento acerca e Dom Deere alavancaram esse progresso
das condicionantes geológicas que podem tecnológico, para exportadora de mão-deinfluir nesse projeto. Para tanto, as investi- obra especializada nesse assunto, quando
gações devem primar pelo detalhamento de empresas brasileiras construíram inúmeras
todas as feições geológicas, sejam relativas barragens no Irã e no Iraque.
É verdade que esse avanço tecnológico
às fundações das obras ou relacionadas com
teve
seu
preço, pois em plena época do “mios materiais nalagre
brasileiro”
da ditadura militar, teve sua
turais de consparcela
de
contribuição
no endividamento
trução, porém
externo
brasileiro.
Mas,
se
o enriquecimencom o cuidado
to
tecnológico
não
fosse
suficiente,
teríamos
de evitar exainda
para
compensar
o
fato
de
que
não se
cessos no tipo
tem
conhecimento
de
qualquer
incidente
ou quantidade
da investigação ocorrido nas grandes obras de barramento
que possam one- construídas naquela época.
A preocupação excessiva em conter
rar significantegastos
que se sucedeu na redemocratização
mente o projeto
do
país,
onde a ideia fixa e dominante era
sem importar em
zerar
a
dívida
externa, resultou numa proeficácia no megressiva
redução
na investigação geológica
lhoramento dos
para
as
pequenas
e médias barragens que
conhecimentos
foram
construídas
nas
duas últimas décadas.
necessários.
Tanto
nas
PCHs
quanto
nas barragens para
É sob esse
abastecimento
d’água
ocorreram
inúmeros
aspecto que a
incidentes,
resultando
na
destruição
de um
consultoria de
numero
que
passa
de
20
em
todo
o
país.
Em
barragens enreunião
da
ABGE
em
2010,
o
representante
contra-se apreensiva com o da ANA declarou que pelo menos 200 bar“statu quo” das ragens brasileiras construídas nesse período
barragens brasileiras construídas nas duas encontram-se em risco iminente de ruptura.
Urge, pois, que os órgãos públicos
últimas décadas.
e
privados
responsáveis pelos projetos e
O Brasil teve sua época de apogeu no
construção
de
barragens no Brasil atentem
que se refere à construção de barragens entre
para
essa
calamitosa
situação em que se en1965 e 1990. Essa época, que possibilitou a
contra
a
tecnologia
de
obras barráveis no
construção das maiores hidrelétricas como
país,
já
que
uma
ruptura
de barragem pode
Jupiá, Ilha Solteira, São Simão, Emborcasignificar,
além
do
elevado
custo para sua
ção, Furnas, Funil, Itaipu e tantas outras, foi
reconstrução,
a
perda
de
vidas
da população
praticamente encerrada com a barragem de
situada
a
jusante
dessa
obra.
Irapé, em Minas Gerais, que é a barragem
mais alta do Brasil (200 m). Nessa época
era comum encontrar-se um grande número
de câmaras para ensaios triaxiais no laboratório de campo dessas barragens (ex. Ilha

* Professor Walter Duarte Costa, Geológo,
Formado em 1962 pela Universidade Federal
de Pernambuco e Doutorado em 2002
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Os novos prefeitos e as enchentes

* Geól. Álvaro Rodrigues dos Santos
Qualquer intenção mais consistente em obter sucesso no enfrentamento das enchentes urbanas
exigirá de nossos novos prefeitos a compreensão e adoção de três premissas básicas: sim, é
possível reduzir substancialmente o impacto
das enchentes nas grandes cidades brasileiras;
os programas para tanto até agora elaborados e
executados fracassaram fragorosamente em seus
objetivos; as chuvas não são as culpadas.
Concisamente, as enchentes urbanas são explicadas pelo incrível aumento do volume de águas
de chuva que aflui, em tempos sucessivamente
menores, para um sistema de drenagem (córregos, rios, bueiros, galerias, canais...) progressivamente incapaz de lhe dar a devida vazão.
Esse aumento do volume de água e a redução do
tempo em que chega às drenagens são promovi-

dos essencialmente pela impermeabilização do
solo urbano, pela cultura de canalização e retificação de drenagens naturais e pela tendência de
crescimento por espraiamento geográfico apresentada por grande parte de nossas cidades.
Como um enorme agravante a esse quadro,
considere-se ainda o fantástico grau de assoreamento dessas drenagens por sedimentos provenientes dos intensos processos erosivos que
ocorrem particularmente nas faixas periféricas
de expansão da cidade, e, suplementarmente, por
entulho de construção civil e por lixo urbano.
Esse assoreamento acaba por reduzir ainda mais
a já comprometida capacidade de vazão de toda
a rede drenagem, implicando em enchentes progressivamente mais frequentes e abrangentes.
Ou se ataca essa questão em suas reais causas,
através de um conjunto de medidas, ditas não estruturais, que recuperem ao máximo a capacidade das cidades em reter as águas de chuva, seja
por infiltração, seja por acumulação (pequenos
reservatórios domésticos e empresariais, calçadas, valetas e pátios drenantes, bosques florestados e arborização intensa, etc.), revertam à tendência ao espraiamento geográfico e combatam
a erosão em sua origem, ou nunca nos livraremos
do flagelo das enchentes. As bilionárias obras de

alargamento e aprofundamento das calhas de
nossos rios principais, medidas ditas estruturais,
são necessárias, mas a realidade mostra que são
insuficientes e já se aproximam de seu limite de
benefícios, além do que seus efeitos ficam condicionados a um ininterrupto, dispendioso e conturbador trabalho de desassoreamento de todo o
sistema de drenagem.
Uma última e providencial sugestão aos futuros
prefeitos: pactuar uma indispensável divisão de
responsabilidades com os governos estaduais,
pela qual caberia aos municípios a concepção e
implementação das medidas não estruturais e ao
estado a execução das medidas estruturais.
* Geól. Álvaro Rodrigues dos Santos
(santosalvaro@uol.com.br)
• Ex-Diretor de Planejamento e Gestão do IPT e
Ex-Diretor da Divisão de Geologia
• Autor dos livros “Geologia de Engenharia:
Conceitos, Método e Prática”, “A Grande Barreira da Serra do Mar”, “Cubatão”, “Diálogos
Geológicos” e "Enchentes e Deslizamentos:
Causas e Soluções"
• Consultor em Geologia de Engenharia e Geotecnia

Palmeira Imperial: Dos imponentes
jardins reais e praças públicas do século XX
às unidades produtivas de alimentos.

Na foto, o Técnico Agrícola Carlos Roberto
Alves mostra onde se localiza o palmito de sabor comprovado, ou seja, no extremo superior
do caule.

A palmeira Imperial e Palmeira real, amplamente usadas ao longo do século XX para fins
paisagísticos, ornamentando jardins, praças e
outros espaços públicos e privados, agora são
fontes de produção de palmitos para consumo humano. O trabalho é fruto de pesquisas
da EMBRAPA e de outros órgãos públicos de
pesquisa. Essas palmeiras que até bem pouco
tempo se quer eram conhecidas dos agricultores agora já podem ser encontradas em diversas
unidades produtivas no meio rural em diversas
regiões do Estado de Minas Gerais. Quem afirma é o Técnico em Agropecuária Carlos Roberto Alves, Presidente do Sindicato dos Técnicos
Agrícolas de Minas Gerais – SINTAMIG.

O mesmo acrescenta que o palmito dessas palmeiras objetos recentes de pesquisas oficiais
voltadas para a produção de alimentos apresenta sabor inquestionável e analisa ainda que
o cultivo das mesmas para esse fim tem outras
vantagens, ressaltando o fato de que isso além
de garantir o produto na mesa dos brasileiros
evita a extração descontrolada das palmeiras
nativas .
Mais informações acerca dessa nova cultura
pode ser obtida no escritório da EMATER –
MG em Itabirito- MG, onde o Agrônomo Lúcio
Passos Ferreira orienta os produtores associados da Associação dos Produtores de Palmito
da Estrada Real da Região dos Inconfidentes

Viveiro de produção de mudas onde o produtor
produz as mudas que após um ano de manejo
são levadas para o plantio definitivo campo.
No fundo algumas palmeiras em franco desenvolvimento vegetativo, deixadas para fins de
matrizes.

Engenheiro Agrônomo Lúcio Passos ( a
esquerda), Extensionista da EMATER-MG e
Responsável Técnico do projeto mostra com
orgulho uma das unidades do empreendimento.
Afirmou ainda que essa lavoura(foto) deverá
atingir o ponto de colheita aos três anos após
o plantio.
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Invasão de estrangeiros no
mercado de trabalho brasileiro

* Sueli Alves Santiago

Segundo informações da Coordenação Geral de Imigração, 32.913 profissionais conseguiram permissão para trabalhar
no Brasil, das quais 29.065 são temporárias e 3.848 permanentes. Somente no primeiro trimestre deste ano o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) proporcionou
17. 081 autorizações para trabalhadores
estrangeiros, um crescimento de 31%.
A demanda por pessoas qualificadas
em caráter imediato faz com que as empresas procurem por profissionais já prontos
para o mercado, com experiência, e uma
série de outras exigências. Isso acontece
em razão da expansão das atividades no
país de empresas de capital estrangeiro e

1- O Sindicato dos Geólogos (SINGEOMG) esteve presente na palestra do
professor Renger, sobre a História do
Ferro no Brasil.(Foto)

ao rodízio de profissionais internacionais
dessas empresas e a falta de mão de obra
qualificada.
Os setores que mais empregam a
mão-de-obra estrangeira no Brasil são setores ligados à engenharia, infraestrutura
e tecnologia, como tecnologia da informação, construção civil, portos, petróleo
e gás, uma vez que os dois últimos totalizam 30% das autorizações de trabalho
concedidas. Já no setor de mineração os
estrangeiros estão ocupando os melhores
postos dentro das empresas com os melhores salários.
O Sindicato dos Geólogos tem notado que os Engenheiros de Minas recebem
20% menos que a média Brasileira, segundo estudo realizado pelo DIEESE, que
analisou o comportamento do mercado.
Segundo o MTE órgão assegura que
o pré-requisito fundamental para a entrada
de trabalhadores estrangeiros no Brasil é
que estes não preencham as vagas que possam ser dos trabalhadores brasileiros.
O ministério exige que as empresas
comprovem a escassez de mão de obra
especializada no país além de manter um
projeto de treinamento aos brasileiros

Notícias

3- Presença do SINGEO- MG na entrega
da Medalha Djalma Guimarães ao melhor aluno de Geologia da UFMG e á
melhor aluna de Engenharia Geológica
da UFOP, graduados no ano de 2011
que aconteceu no dia 10 de novembro
de 2012 no Museu das Minas e do Metal.

para que esses desenvolvam as tarefas
ocupadas inicialmente por estrangeiros
por períodos de até 12 meses. Ao término
desse prazo as empresas são obrigadas a
provar a necessidade da continuação de
estrangeiros.
Mas as empresas não cumprem as determinações do MTE, elas estão interessadas em retornos positivos ao contratarem
profissionais estrangeiros que não necessitam de treinamentos. A nossa indignação
é que existem diversos profissionais brasileiros que com muito custo conseguiram
se qualificar, mas se encontram fora do
mercado de trabalho, não conseguem uma
oportunidade, pois os profissionais estrangeiros já ocuparam as vagas.
Atenção! Querem expandir nossas
fronteiras e apresentar em seu quadro
profissional trabalhadores especializados,
completos? Invistam nos nossos profissionais, contratem estrangeiros sim, mas
somente para treinar os brasileiros, deem
uma oportunidade aos nossos profissionais.
* Sueli Alves Santiago, aluna do último ano de
Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais (FEAMIG

10/11/2012 no Museu Minas e
Metais:Os homenageados com a
Medalha Djalma Guimarães, 2012,
Yaro Moisés Parizek Silva, 35ª
Turma 2011-DG-IGC e Tatiana
Alice Soares de Oliveira, 133ª Turma 2011-EM-UFOP. As medalhas
foram entregues pelo filho do Dr.
Djalma Guimarães, Luiz Raul Guimarães.
4- Participação do SINGEO-MG no
12° Seminário dos Transportes realizado 17 de outubro pelo CREAMG.

2- Participação do Sindicato dos Geólogos no lançamento do livro Geologia
de Barragens, no dia 30 de outubro de
2012, da autoria do professor Walter
Duarte da Costa.

5- O SINGEO- MG assinou acordos
coletivos com as empresas: Tec3
Geotecnia e Recursos Hídricos; Minas Norte Mineração LTDA; MAMMonitoramento Água e Mineração
LTDA- e Leme Engenharia.
Foto do dia da Entrega da Medalha
Djalma Guimarães, realizada em

6- Convênio celebrado entre Sindicato
dos Geólogos e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A

