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pal: a Ferrovia Norte-Sul, com o trecho entre Açailândia 
a Anápolis, já implantados; e a complementação ao norte, 
com o trecho Açailândia – Barcarena; o eixo é comple-
mentado pela utilização da Ferrovia Carajás, entre Açai-
lândia e São Luiz, envolvendo a Transnordestina até o 
Porto de Itaqui. 

Deverá ter também três grandes ligações ferroviárias 
dos polos produtores com a Ferrovia Norte-Sul: Eliseu 
Martins (PI) a Estreito (MA), passando pelo polo pro-
dutor de Balsas (MA); São Desidério – Barreiras (BA) a 
Figueirópolis (TO), trecho da FIOL – Ferrovia de In-
tegração Oeste – Leste –; Lucas do Rio Verde (MT) a 

Campinorte (GO), trecho da primeira 
fase da Transcontinental. A alimenta-
ção das ferrovias deverão acontecer a 
partir das fazendas por uma rede de 
short lines.

O Instituto propõe como medidas 
concretas: a reorientação das estraté-
gias em relação à Transnordestina, à 
FIOL e à FICO –Ferrovia de Inte-
gração Centro Oeste–, priorizando 
as ligações e a alimentação à Ferrovia 
Norte-Sul; a inclusão desses trechos no 
PPI e adoção, de imediato, dos passos 
necessários para a licitação dos referi-
dos trechos ainda em 2017 e a edição 
do novo Marco Regulatório, o qual o 
Instituto está estudando e apresentará 
as suas propostas, com foco principal 
nas questões técnicas. A partir do es-

tabelecimento do novo Marco Regulatório, colocar em 
licitação a operação do trecho Palmas a Anápolis.

A contribuição do Instituto para o Marco Regulatório 
será focada nas normas técnicas, para viabilização do trân-
sito aberto pelas ferrovias. Serão ainda apresentados três 
planos: plano de alimentação das ferrovias por um sistema 
de short lines; plano de ocupação urbana, com uma nova 
rede de cidades inteligentes smart cities e plano de implan-
tação de uma infraestrutura de energia, telecomunicações 
e outros serviços básicos, associados à ferrovia.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2017 pleno 
de sucesso.
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 04 Entrevista
Monica Porto

Novos rumos para o Brasil
bjetivando agilizar a retomada do crescimento 
e a aceleração do desenvolvimento nacional, o 
agronegócio retoma o seu crescimento. Entre os 
anos de 2000 e 2015, segundo a CNA e a Agro-

cast, o agronegócio brasileiro gerou mais de um trilhão 
de dólares com as suas exportações. Deduzindo as im-
portações, gerou 941 bilhões de dólares. No ritmo atual, 
irá gerar um trilhão de dólares, em menos de dez anos. 

O agronegócio financia as importações dos bens de 
produção e de consumo, aumenta as reservas cambiais e 
gera recursos suficientes para financiar os investimentos 
necessários em infraestrutura.

O Brasil pode dobrar nos próximos 
dez anos a sua produção e exportação 
de grãos, preservando todas as áreas 
protegidas baseadas nos aumentos de 
produtividade, tecnologia e empre-
endedorismo. Mas para isso terá que 
superar os gargalos logísticos, como os 
relacionados ao transporte dos produ-
tos até os portos e as condições opera-
cionais dos portos.

O Instituto de Engenharia vem 
reunindo um seleto grupo de especia-
listas, desenvolvendo um amplo estu-
do com o escopo de "Ocupação Sus-
tentável do Território Nacional pela 
Ferrovia, Associada ao Agronegócio".

A partir desse estudo, o Instituto 
de Engenharia propõe, como novos 
rumos para o desenvolvimento brasi-
leiro: a produção privada do agronegócio, como o ele-
mento estratégico do redesenvolvimento brasileiro; com 
prioridade à produção de grãos, acima do paralelo 16, 
com dois grandes polos produtores (Mato Grosso e en-
torno da Ferrovia Norte-Sul, tramo norte); o transporte 
deverá ser feito por um sistema ferroviário hierarquiza-
do, associado a portos de escoamento, no Norte do País 
e os investimentos, de curto e médio prazos, na infra-
estrutura –que deverão ser privados–, independentes de 
recursos públicos.

De acordo com a proposta, o Sistema Ferroviário do 
"cerrado Oeste – Nordestino" deverá ter um eixo princi-

Conheça os premiados das Divisões Técnicas

Premiação
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São lições novas sobre como, de fato, 
implantar o conceito de segurança 
hídrica, com medidas de aumento de 
resiliência, tais como redundância e 
robustez, além da experiência do uso 
de instrumentos econômicos para 
gerir a demanda, as dificuldades de 
decisão que envolvem os usos múlti-
plos, e tantas outras lições que muito 
enriqueceram esta experiência.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Quais são as perspectivas 

para os próximos anos no setor de 
Recursos Hídricos?

Monica Porto - O setor de Re-
cursos Hídricos enfrenta hoje um 
conjunto grande de novos desafios 
advindos da dificuldade de enfren-
tar as incertezas da variabilidade 
climática face a um mundo que ca-
minha para nove bilhões de pesso-
as em 2050, com a grande maioria 
vivendo concentrada em grandes 
áreas urbanas. Além da garantia do 
abastecimento público de qualidade, 

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Quais foram as maiores 

dificuldades que a senhora encon-
trou quando foi nomeada secretária 
adjunta de Saneamento e Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo?

Monica Porto - Chegamos à Se-
cretaria no auge da escassez hídrica, 
no meio de uma seca sem precedentes 
no registro hidrológico do estado de 
São Paulo e, trabalhando em equipe 
no Governo do Estado de São Paulo, 
que entendeu a gravidade da situação 
e deu suporte à continuidade e ao 
aumento do rigor de medidas, pode-
-se evitar o colapso no abastecimento 
de água da Região Metropolitana de 
São Paulo. O exemplar desempenho 
técnico das equipes da SABESP, o 
esforço de gestão do Departamento 
de Água e Energia Elétrica, o enten-
dimento e a colaboração da popula-
ção, formaram memórias inesquecí-
veis e criaram lições que hoje servem 
de exemplo ao mundo sobre a gestão 
de secas em grandes áreas urbanas. 

volvimento econômico das regiões. 
Foram desafios importantes a 

decisão de me dedicar às questões de 
qualidade da água no meio natural, 
quando pouco se estudava o assunto 
no Brasil, e também de me dedicar 
às questões de gestão de recursos hí-
dricos. Tive a honra de estar na pre-
sidência da Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos quando a lei que 
criou a Política Nacional de Recursos 
Hídricos foi sancionada.

A decisão de enfrentar a carreira 
acadêmica foi marcante, por permi-
tir mesclar as atividades de docência, 
pelo prazer da transmissão do conhe-
cimento, com a área de pesquisa, em 
busca de novas soluções e tecnologia.

E, é claro, o desafio maior foi o 
de, tão de perto, passar pela crise hí-
drica quando vim para a Secretaria 
de Saneamento e Recursos e Recur-
sos Hídricos, a convite do professor 
e amigo Benedito Braga, importante 
figura no cenário mundial dos recur-
sos hídricos. 

na área de Engenharia Ambiental.
Em entrevista ao Jornal do Insti-

tuto de Engenharia, a homenageada 
falou sobre sua carreira e das difi-
culdades que encontrou quando foi 
nomeada secretária adjunta. Além de 
falar sobre as perspectivas para o se-
tor de Recursos Hídricos, engenharia 
nacional e carreira acadêmica.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Ao longo de sua carreira, 

quais pontos marcantes e desafios, a 
senhora destacaria?

Monica Porto - A carreira de 
engenheiro é desafiadora e estimu-
lante. O permanente contato com 
a solução de problemas traz à pro-
fissão um dinamismo bastante in-
teressante. Sempre quis trabalhar 
na área de água e hoje vejo que este 
fascínio vem da junção de lidar com 
um recurso natural estratégico e sua 
importância para a sociedade, tan-
to no que se refere à qualidade de 
vida das populações, como ao desen-

entrevista entrevista“

Concedido desde 1963, o 
Instituto de Engenharia 
atribui o título de Eminen-
te Engenheiro do Ano em 

reconhecimento aos profissionais de 
destacada atuação no meio e/ou que 
tenham uma carreira marcada por con-
tínuas contribuições para a elevação e 
para o aprimoramento da Engenharia.

Engenheira Civil, pela Poli/USP, 
Monica Porto é mestre, doutora e 
livre-docente em Engenharia pela 
mesma universidade. Foi direto-
ra presidente da Fundação Centro 
Tecnológico de Hidráulica, de 2008 
a 2014, e presidente da Associação 
Brasileira de Recursos Hídricos. Atua 
em diversas entidades, nacionais e 
internacionais, nas áreas de recursos 
hídricos e qualidade da água. 

Atualmente, exerce o cargo de 
secretária adjunta da Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos 
do Estado de São Paulo. É profes-
sora Titular da Escola Politécni-
ca da Universidade de São Paulo, 

com regularidade e isonomia, ainda 
há a necessidade do suprimento que 
garanta a agricultura, a indústria e 
a geração de energia. Isso tudo sem 
contar a necessidade premente de 
controle da poluição das águas.

Novas tecnologias que permitam 
a redução do consumo, a reciclagem e 
reuso de água, processos em ciclo fe-
chado e tantas outras que ainda virão, 
serão obrigatoriamente parte impor-
tante da profissão da engenharia.

A correta gestão, com o compar-
tilhamento adequado entre os usos, a 
necessidade de um arsenal de instru-
mentos que vão desde o desafio do 
planejamento sob incerteza climáti-
ca, até a aplicação de instrumentos 
econômicos que tragam conformida-
de ao uso adequado do recurso, são os 
novos desafios que as múltiplas disci-
plinas envolvidas no setor de recursos 
hídricos terão de enfrentar.

E, por último, mas talvez o mais 
desafiador, é a questão da mobiliza-
ção de investimentos para fazer face 

Marília Ravasio

Monica Porto
é homenageada com o título de 

Eminente Engenheiro do Ano
A secretária adjunta da Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo, Monica Ferreira do Amaral Porto, 
recebeu, no dia 12 de dezembro, o título de Eminente Engenheiro 
do Ano 2016. Ao comemorar 100 anos de atividades, o Instituto de 
Engenharia nomeia, pela primeira vez, uma engenheira com o título

Monica Porto
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a tal tarefa. O grande crescimento 
populacional e urbano se dará nos 
países mais pobres, com baixa renda, 
e, para um mundo justo e igualitário, 
com qualidade de vida para todos, há 
que se criar formas globais de se ga-
rantir esse investimento.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Como a senhora iniciou a 

carreira no meio acadêmico?
Monica Porto - Da forma mais 

inesperada possível. Nunca imagi-
nei que seguiria carreira acadêmica, 
apesar de ser filha de um professor 
da USP. Logo após terminar meu 
mestrado, em 1983, fui convidada 
para ministrar uma disciplina recém-
-criada, Ciências do Ambiente, e me 
engajei na carreira. Achei divertido e 
produtivo ensinar, além de iniciar a 
carreira em pesquisa. A carreira aca-
dêmica é desafiadora, mas traz muita 
satisfação.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Como a senhora se sentiu 

em 2005, quando foi a primeira 
mulher a ser nomeada professora 
titular da Engenharia Civil da Poli 
– USP?

Monica Porto - A aprovação no 
concurso para o cargo de professor 
titular é a coroação da carreira aca-
dêmica para qualquer docente. Ao 
chegar a esse ponto e olhar para trás, 
percebe-se o tamanho do caminho 
percorrido e quantas pessoas colabo-
raram para esse passo de sucesso na 
carreira. O caminho é longo e exaus-
tivo, não importa o gênero. Mais 
gratificante para mim é perceber 
que tive liberdade e incentivo para 
percorrê-lo.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Como a senhora avalia 

a Engenharia nacional hoje? Quais 
os principais desafios existentes?

Monica Porto - A engenharia 

brasileira é extremamente bem-su-
cedida, com nível tecnológico que 
nada fica a dever para qualquer ou-
tro país. Temos um país com enor-
me carência de infraestrutura, com 
desigualdades severas na qualidade 
de vida da população e muitos des-
tes desafios precisam da engenharia 
para serem vencidos. Para falar da 
minha área, por exemplo, temos uma 
lacuna importante no setor de sane-
amento. O déficit de saneamento no 
País é grave e atinge mais seriamen-
te as populações de menor renda e 
mais frágeis. O Estado de São Paulo 
tem posição de destaque e apresen-
ta os melhores indicadores do País, 
mas, ainda assim, há muito por fazer. 

O desafio não está somente na 
tecnologia, mas também na capaci-
tação técnica das instituições e nas 
alternativas de financiamento. É 
muito comum, por exemplo, encon-
trarmos municípios pequenos que 
não têm ao menos um engenheiro 
em seu quadro. É difícil nesta situ-
ação dar boas soluções a problemas 
de saneamento, drenagem, habita-
ção, sistema viário, resíduos sólidos, 
e tantos outros para os quais o enge-
nheiro está apto a colaborar.

Jornal do Instituto de Engenha-
ria - Qual recado a senhora daria 

para os futuros engenheiros?
Monica Porto - Abrace a pro-

fissão. O País precisa de profissio-
nais dedicados e treinados para re-
solver problemas. Envolva-se com 

problemas reais, mantenha-se atu-
alizado com as novas tecnologias, 
reconheça a multidisciplinaridade 
da engenharia. E como professora, 
digo: estude. Vale cada segundo as-
sim investido.

Jornal do Instituto de Enge-
nharia - Como a senhora se 

sente em ser a primeira mulher a 
receber o Prêmio de Eminente En-
genheiro do Ano, ocasião também 
em que o Instituto de Engenharia 
comemora seu Centenário?

Monica Porto - Sinto-me ex-
tremamente honrada por ter sido 
agraciada com um prêmio tão im-
portante, ainda mais no ano em que 
esta tradicional instituição celebra 
seu centenário. Agradeço ao Insti-
tuto de Engenharia a lembrança do 
meu nome. O Instituto, concebido 
nas salas da Escola Politécnica, e 
que teve o prof. Antonio Francisco 
de Paula Souza, fundador da Esco-
la Politécnica, como seu primeiro 
presidente, é uma instituição que 
orgulha São Paulo. Também me 
orgulha muito receber um prêmio 
que, no passado, contemplou o 
prof. Lucas Nogueira Garcez, go-
vernador do Estado de são Paulo e 
respeitado engenheiro pioneiro do 
setor de água.

Vejo nesta minha premiação 
não só o reconhecimento da de-
dicação à carreira, mas também da 
importância da área em que atuo, 
que é o setor de Recursos Hídri-
cos. Também o reconhecimento 
das mudanças ocorridas na minha 
geração, com mais liberdade de es-
colha da carreira e das opções de 
vida. É muito importante reco-
nhecer que existem diferenças, de 
gênero e de opinião, entre outras, 
e respeitá-las. A diversidade en-
riquece. E esse é o recado que eu 
gostaria de deixar aos jovens que 
iniciam a carreira. 

“A engenharia brasileira 
é extremamente bem-
sucedida, com nível 

tecnológico que nada fica 
a dever para qualquer 

outro país.”

entrevista
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cerimônia

Em comemoração ao Dia do 
Engenheiro, – 11 de dezembro 
–, o Instituto de Engenharia 
que está comemorando seu 

Centenário, entregou, pela primeira vez, o 
Título de Eminente Engenheiro do Ano 
a uma mulher. 

A agraciada foi a engenheira Monica 
Ferreira do Amaral Porto, secretária ad-
junta da Secretaria de Saneamento e Re-
cursos Hídricos do Estado de São Paulo 
e professora titular da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, que rece-
beu o título durante cerimônia realizada, 
no dia 12 de dezembro, no auditório do 
Instituto. Estiveram presentes familia-
res e amigos da homenageada. O título 
é concedido, desde 1963, ao profissional 
de destacada contribuição ao desenvolvi-
mento da Engenharia.

A cerimônia foi presidida por Camil 
Eid, presidente do Instituto de Enge-
nharia; André Steagall Gertsenchtein, 
presidente do Conselho Consultivo do 
Instituto de Engenharia; Benedito Braga, 
secretário de Estado de Saneamento e Re-
cursos Hídricos do Estado de São Paulo, 
representando Geraldo Alckmin, gover-
nador do Estado de São Paulo; João Car-
los de Souza Meirelles, secretário de Esta-
do de Energia e Mineração do Estado de 
São Paulo; e Arnaldo Jardim, Deputado 
Federal e secretário de Estado da Agricul-
tura e Abastecimento de São Paulo. 

Camil Eid, presidente do Instituto de 
Engenharia, entregou o título à engenhei-
ra Monica Porto e ressaltou a atuação da 
profissional nas áreas de recursos hídricos 
e qualidade da água. "A área de recursos 
hídricos é extremamente importante para 
o País e não está relacionada apenas a 
práticas e tecnologias diretamente ligadas 
à distribuição, uso e conservação de água, 
mas também a questões mais profundas 

de desenvolvimento econômico e am-
biental nacional".

A saudação à engenheira Monica 
Porto foi feita por André Steagall Gert-
senchtein e por Rubem La Laina Porto, 
professor da Poli-USP e marido da ho-
menageada.

Gertsenchtein ressaltou que Monica 
Porto sempre foi pioneira em sua carrei-
ra, sendo a primeira professora Titular 
na área da Engenharia Civil da Escola 
Politécnica. Docente dedicada com um 
grande número de alunos de mestrado e 
doutorado demonstrando sempre grande 
disposição de multiplicar o conhecimen-
to que adquiriu por meio da universidade. 
Autora de inúmeros trabalhos de pesqui-
sa em gerenciamento de Recursos Hídri-
cos, Qualidade e Reuso da Água. 

Monica também exerceu de 2008 a 
2014 a presidência da FCTH – Funda-
ção Centro Tecnológico de Hidráulica –, 
instituído em 1986, pela Escola Politéc-
nica e pelo DAEE - Departamento de 
Águas e Energia Elétrica -, fundação res-

ponsável por inúmeras pesquisas aplica-
das em Engenharia Hidráulica, Hidráu-
lica Computacional, Recursos Hídricos e 
Engenharia Ambiental. Um dos projetos 
de maior visibilidade da FCTH é o Sis-
tema de Alerta a Inundações de São Pau-
lo (SAISP) que gera mapas a cada cinco 
minutos com boletins sobre as chuvas e 
suas consequências na capital paulista, in-
clusive, com previsões sobre inundações. 

“O capítulo mais bonito da carreira 
da engenheira foi o momento em que 
esse radar era muito pouco utilizado, por-
que não chovia. Foi em janeiro de 2015, 
quando atendeu ao convite do nosso pro-
fessor Benedito Braga, para ser sua secre-
tária adjunta e compor a equipe que iria 
enfrentar aquela grande crise. São Paulo, 
na ocasião, passava pela maior crise hídri-
ca de sua história, o Sistema Cantareira, 
considerando o seu volume útil e as duas 
reservas técnicas, tinha apenas 7,2% da 
sua capacidade. Todos se lembram bem 
desses momentos difíceis. A imprensa fa-
lava em colapso total, a sociedade preocu-

é a primeira mulher a receber o título
    de Eminente Engenheiro do Ano

Engenheira civil Monica Porto

Camil Eid, presidente do Instituto de Engenharia, entrega à engenheira Monica Porto o Título de 
Eminente Engenheiro do Ano
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presença feminina observada hoje em 
campos como a engenharia representa as 
mudanças ocorridas na sua geração, com 
mais liberdade de escolha da carreira e 
das opções de vida. Em paralelo, é muito 
importante reconhecer que existem dife-
renças, seja de gênero, ou de opinião, en-
tre muitas outras, e respeitá-las. “A diver-
sidade enriquece e acredito que todos nós 
ganhamos muito com isso nos ambientes 
profissional e acadêmico.”

Como professora ela deixou um re-
cado aos jovens engenheiros. "Abrace a 
profissão. O País precisa de profissionais 
dedicados e treinados para resolver pro-
blemas. Envolva-se com problemas reais, 
mantenha-se atualizado com as novas 
tecnologias, reconheça a multidisciplina-
ridade da engenharia. E como professora, 
digo: estude. Vale cada segundo assim in-
vestido", destacou.

Representando o governador Ge-
raldo Alckmin, o secretário de Estado 
de Saneamento e Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo, Benedito Braga, 
parabenizou Monica e alertou para a ne-
cessidade de ações para garantir o futuro 
da profissão. “A Engenharia constrói, lite-
ralmente, os países. Atualmente, vivemos 
uma crise profissional, mas o trabalho do 
Instituto de Engenharia é muito impor-
tante para motivar os jovens a ingressar 
nesta maravilhosa área”, afirmou.

premiação crea-sp

IE

pada esperava pelo pior e eu não consigo 
deixar de me lembrar de uma entrevista 
em que a Monica disse que essa hipótese 
não passava pela cabeça dela. Ela recebeu, 
tão logo iniciou o seu trabalho, a visita 
de técnicos da Califórnia, do Texas e da 
Austrália, todas regiões que passavam 
também por crises hídricas graves. Tem-
pos depois, passada a nossa crise, ela foi 
procurada pelos mesmos técnicos desejo-
sos de estudar a solução adotada pelo Es-
tado de São Paulo para enfrentar a crise 
hídrica”, concluiu. 

Rubem La Laina Porto falou sobre 
a família da engenheira e do esforço dos 
seus pais para que ela e seus seis irmãos 
conseguissem ter uma formação acadê-
mica. "A educação na família da Moni-
ca sempre foi um aspecto relevante e eu 
não consigo imaginar a satisfação do Seu 
Antônio -pai dela- quando ficou sabendo 
que ela começou a lecionar na Escola Po-
litécnica, onde fez carreira", contou.

Outro desafio que ele citou foi que 
Monica coordenou os dois Planos de Bacia 
do Alto Tietê.  "Ela nunca havia coorde-
nado um Plano tão extenso e tão grande 
como esse, mas assumiu a sua função e esses 
planos estão aí. Os conteúdos desses planos 
contribuíram, de certa forma, na questão 
da gestão da crise hídrica pela qual nós 
passamos, ou seja, já se sabia de ante mão 
mediante os planos anteriores quais eram 

as nossas condições, o que se esperava em 
termos de probabilidade,  e de hidrologia, 
isso já era conhecido ", explicou La Laina.

Monica Porto começou seu discurso 
dizendo que se sente muito honrada por 
ter sido agraciada com um prêmio tão 
importante." Também me orgulha muito 
receber um prêmio que, no passado, con-
templou o prof. Lucas Nogueira Garcez, 
governador do Estado de São Paulo e 
respeitado engenheiro, pioneiro do setor 
de água. Vejo nesta minha premiação 
não só o reconhecimento da dedicação 
à carreira, mas também da importância 
da área em que atuo, que é o setor de 
Recursos Hídricos." Ela destacou os de-
safios superados em sua carreira, inclusi-
ve durante a crise hídrica paulista, ocor-
rida a partir de 2014. “Nossa profissão 
contribui para trazer mais qualidade de 
vida à sociedade. Considero este título 
um importante reconhecimento do Ins-
tituto à área dedicada a cuidar das ques-
tões da água. Especificamente, o setor 
de Recursos Hídricos que enfrenta os 
desafios e incertezas das mudanças cli-
máticas. E ainda há a necessidade de su-
prir a agricultura, a indústria e a geração 
de energia”, enfatizou a homenageada.

Segundo a engenheira, muitas pes-
soas perguntam como ela se sente sen-
do a primeira engenheira a receber esse 
título. Quanto a isso, ela ressaltou que a IE

É o seu patrimônio profis-
sional: uma espécie de 
currículo oficial, reunin-
do todas as realizações 

ao longo da carreira;
É o conjunto de Anotações 

de Responsabilidade Técnica – 
ARTs–, obrigatórias por lei, que 
são um resumo do contrato fir-
mado entre o profissional e seu 
cliente ou seu empregador para a 
execução de obra/serviço, definin-
do para a sociedade os responsá-
veis técnicos pela atividade 
desenvolvida; 

Pertence sempre e exclu-
sivamente ao profissional que 
registrou a ART da obra ou 
do serviço, definindo para 
a sociedade os responsáveis 
técnicos pela atividade de-
senvolvida;

Pertence sempre e exclu-
sivamente ao profissional que 
registrou a ART da obra ou 
do serviço realizado, nunca à 
empresa;

Comprova a experiência 
adquirida ao longo do exer-
cício da atividade, compatível 
com sua competência;

É um documento imprescindí-
vel para participação em licitações 
e concursos públicos;

As atividades desempenhadas 
fora do País também podem fazer 
parte do Acervo Técnico do pro-
fissional;

A capacidade técnico-profis-
sional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos 
Acervos Técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico;

A Certidão de Acervo Técnico 

O que é Acervo Técnico?
–CAT– é o documento que certi-
fica, para efeito legal, as atividades 
registradas pelo profissional conti-
das em seu Acervo Técnico, com-
provando sua capacidade técnica.  

Por que preciso me registrar no 
Crea?

O registro é obrigatório por 
Lei. Para exercer as profissões da 
área tecnológica ligadas ao Sis-
tema Confea/Crea (Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia 
e Meteorologia, entre outras) é 

necessário o registro profis-
sional;

O registro é a compro-
vação legal das suas reais 
atribuições profissionais 
conferidas pelo diploma de 
graduação emitido por ins-
tituição de ensino também 
registrada no Crea-SP e o 
habilita a exercer a profissão; 
a escola qualifica e o Conse-
lho habilita;

Ajuda a combater o mau 
exercício das atividades tec-
nológicas por profissionais 
não habilitados ou leigos; 

Seu registro auxilia o  
Crea-SP no mapeamento dos pro-
fissionais de cada modalidade, por 
região do Estado, propiciando a 
identificação de necessidades es-
pecíficas e a realização de ações 
pontuais de fiscalização e aprimo-
ramento profissional; 

É um ato de conscientização 
profissional e de fortalecimento 
das carreiras da área tecnológica; 

O Registro também é obriga-
tório para as empresas que desen-
volvam atividades afetas às profis-
sões citadas.

Melhor Trabalho do Ano analisando 
temas de interesse do setor público: 
Sistemas de gerência de manutenção 
de pavimentos urbanos e índices de 
serventia do pavimento

Autor: Amândio Martins

Premiação das Divisões Técnicas – 2016

Miriana Marques, vice-presidente de Ati-
vidades Técnicas, entrega o diploma de Me-
lhor Trabalho do Ano Analisando Temas de 
Interesse Público ao eng. Amândio Martins

Da esq. p/dir: Lúcio Laginha, vice-coord., Mi-
riana Marques, Natan Levental, coord., e Ro-
berto Kochen, diretor do Depto. Eng. Habitat e 
Infraestrutura

Da esq. p/dir: Miriana Marques, Pedro 
Badra, coord., e Jerônimo Cabral, diretor do 
Depto. Eng. Produção

Divisão Técnica mais atuante: Divisão 
de Estruturas
Coordenador: Eng. Natan J. Levental
Vice-coordenador: Eng. Lúcio M. Laginha
 
Departamento de Engenharia do Ha-
bitat e Infraestrutura
Diretor: Roberto Kochen
Vice-diretor: Habib G. Jarrouge Neto

Divisão Técnica com a melhor avalia-
ção qualitativa: Divisão de Informática
Coordenador: Eng. Pedro Badra
 
Departamento de Engenharia de 
Produção
Diretor: Jerônimo C. P. Fagundes Neto
Vice-diretor: Miguel T. C. Morata
Secretário: Oswaldo B. Junior
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tos os deputados estaduais Rama-
lho da Construção e Itamar Borges. 

Prêmio Paula Souza 
Na ocasião, o Instituto de Enge-

nharia entregou o Prêmio Paula Souza 
a três expoentes da Engenharia: Ion 
de Freitas, pelas obras desenvolvidas 
na área de Transportes, Haroldo Jezler, 
pelas realizações na área de Saneamen-
to, e Peter Greiner, na área de Energia. 

Peter Greiner falou em nome dos 
três homenageados, entre os trechos  
do seu discurso ele mencionou : “Sa-
bemos que existem vários engenheiros 
que poderiam estar aqui para serem 
homenageados, por isso nos sentimos 
sensibilizados (...) Tivemos várias vi-
das que focaram no desenvolvimento 
do País (...) gerações que agora rece-
bem essa homenagem”. 

Para ler o discurso de Camil Eid, 
presidente do Instituto de Engenharia,  

homenagem

IE

A Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, por ini-
ciativa do deputado estadual 
Roberto Massafera, realizou 

uma sessão solene em comemoração ao 
centenário do Instituto de Engenharia. 

O evento, que ocorreu em outubro, 
na Alesp, teve em sua mesa direto-
ra - presidida por Roberto Massafera 
-, Camil Eid, presidente do Instituto 
de Engenharia, João Carlos de Souza 
Meirelles, secretário de Energia e Mi-
neração do Estado de São Paulo, Mo-
nica Porto, representando o secretário 
de Recursos Hídricos do Estado de 
São Paulo, e Arnaldo Jardim, secretá-
rio de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, que representou 
o governador Geraldo Alckmin. 

Em seu pronunciamento Massafe-
ra citou sua formação como engenhei-
ro Civil, pela USP São Carlos, lembrou 
da contribuição do Instituto para a 
Engenharia estadual e nacional, e des-
tacou que somente a Engenharia irá 
conduzir o desenvolvimento do País. 

João Carlos Meirelles parabenizou 
o Instituto e se disse “orgulhoso pelo 
País que construímos, mas especial-
mente esperançoso pelo País que ainda 
vamos construir”. 

O presidente do Instituto de Enge-
nharia, Camil Eid, em seu pronuncia-
mento, destacou a honra em presidir a 
Casa no seu centenário e a continuida-
de do Instituto na contribuição para o 
progresso do País, com projetos como a 
Rota para o Futuro, que consiste em um 
conjunto de investimentos em infraes-
trutura, logística, ferrovias e integração 
com outros modais, para o crescimento 
do agronegócio, e a busca para a inser-
ção da engenharia na quarta revolução 
industrial. “De um modo geral, o Ins-
tituto de Engenharia mantém-se atu-
alizado e acompanhando a evolução 
global, a integração e a era digital. 

É a forma que no momento nos 
parece como adequada para os próxi-
mos 100 anos”, disse Eid. 

Fizeram também pronunciamen-

de SP homenageia o Instituto de
Engenharia pelos seus 100 anos

Camil Eid, presidente do Instituto de Engenharia, durante pronunciamento  

Isabel Dianin

Assembleia Legislativa

homenagem
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Clique aqui

Acesse o site www.creasp.org.br
para fazer o download dos materiais de 
divulgação e colaborar com a campanha

O Conselho lança a campanha “Contrate 

Profissionaisdo Crea-SP”, com o intuito 

de conscientizar a sociedade a respeito 

da  importância e dos benefícios de contar com 

serviços de Engenheiros, Agrônomos,  Geógrafos, 

Geólogos, Meteorologistas, Técnicos e Tecnólogos 

legalmente habilitados para a execução de 

atividades relacionadas à área tecnológica, com 

base nos principais valores e características da 

classe: qualidade, responsabilidade, segurança, 

sustentabilidade, honestidade e economia. Com a 

campanha, o Crea-SP atenta-se para os riscos aos 

quais a sociedade pode se expor durante momentos 

de crise econômica nacional, em que há um 

aumento da tendência de se optar pela contratação 

de um leigo ao invés de um profissional habilitado 

para funções e serviços técnicos, visando à redução 

de custos. O barato, porém, muitas vezes pode sair 

caro demais, colocando em risco os negócios e até 

mesmo a vida das pessoas.

http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot9693.pdf
http://www.iengenharia.org.br/site/noticias/exibe/id_sessao/5/id_noticia/10448/Discurso-de-Camil-Eid-para-comemora%C3%A7%C3%A3o-do-centen%C3%A1rio-do-Instituto-de-Engenharia-na-Assembleia-Legislativa-de-S%C3%A3o-Paulo" \t "_blankhttp://
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técnico

Atividade Portuária, por que 
investir?

técnico

F
oi realizado em novembro o 
Seminário Caminhos da En-
genharia Brasileira  – Capítulo 
XI – Atividade Portuária, por 

que investir?, na sede do Instituto de En-
genharia. De acordo com José Wagner 
Leite Ferreira, coordenador do Depar-
tamento de Mobilidade do Instituto de 
Engenharia, esse seminário foi realizado 
com o intuito de reunir todos os lados da 
atividade portuária, entre eles, as autori-
dades e as pessoas que investem no porto 
com o objetivo de discutir e encontrar 
novas ideias para a atividade portuária, 
além de sanar qualquer dúvida que ainda 
possa existir sobre o tema. 

A abertura do evento foi feita pelo 
diretor-geral da ANTAQ, Alberto 
Tokarski, representando o ministro dos 
Transportes, Maurício Quintella Lessa. 

“O ministro Maurício Quintella pediu 
para informar que existe uma determina-
ção dentro do Ministério dos Transpor-
tes para que nós seguíssemos o exemplo 
do Ministério da Agricultura que tomou 
a decisão de dar uma limpada no regra-
mento. Eles tinham alguns decretos, de 
1960, e algumas rotinas prevaleciam des-
de então. Com 80 pequenas ações, eles 
conseguiram dar uma celeridade maior 
no Ministério”, contou Tokarski.

Para um processo de outorga é ne-
cessário dar entrada na ANTAQ que faz 
um anúncio público. Depois de 30 dias, 
se for aprovado, o processo é encaminha-
do para a SEP (Secretaria de Portos da 
Presidência da República) que faz a via-
bilidade locacional. Com tudo aprovado, 
o processo volta para a ANTAQ que pede 
documentos complementares que são en-

caminhados novamente para a SEP que 
envia para o Ministério dos Transportes e 
depois vai para o ministro assinar. A po-
sição da diretoria da ANTAQ é que esse 
processo seja simplificado.

Letícia Queiroz de Andrade, sócia-
-fundadora da Queiroz Maluf Sociedade 
de Advogados, proferiu palestra sobre Os 
desafios regulatórios do setor portuário.  
Ela disse que os desafios do setor portuá-
rio podem ser divididos em três aspectos: 
econômico, político/institucional e ope-
racional. Do ponto de vista econômico, 
é necessário ter uma melhor instrumen-
tação dos projetos, sobretudo, no que se 
refere a sua Matriz de Risco no ponto de 
demanda. 

Já no aspecto político/institucional, o 
setor portuário já teve uma modificação 
inicial que é uma concentração maior das 

medidas de governo, das políticas pú-
blicas, do papel de poder concedente 
em sentido mais estrito em um órgão 
só. “Acho tímidas as alterações que têm 
no PLS – 52, que é o Projeto de Lei 
das Agências Reguladoras para tentar 
fortalecer as competências da ANTAQ. 
Existe um trabalho importante a ser fei-
to para uma divisão melhor de trabalho 
separando política pública de regulação”, 
contou a advogada. 

Os desafios operacionais passam pela 
necessidade de transição e de convivên-
cias do regime anterior. Nós temos no se-
tor portuário uma série de esqueletos de 
situações para serem resolvidas. Toda vez 
que começam a mexer em alguma coisa, 
acaba aparecendo uma ação judicial que 
termina paralisando o processo em razão 
de questões que não ficaram equaciona-
das no passado. A articulação teria um 
papel importante para resolver essas 
medidas que antecipam uma transi-
ção para além das medidas legislati-
vas. Esses são os principais problemas 
do setor.

Wagner Moreira, diretor Técnico 
da ABTP, abordou o tema Quadro 
atual dos Portos Brasileiros. De acor-
do com a ABTP, existe atualmente um 
excesso de intervenção estatal na ativi-
dade portuária.

“A proposta da ABTP consis-
te na redução da intervenção estatal, 
por meio de regulação estável que se 
fundamente na Constituição e na lei. 
Desenvolvimento de uma Governança 
na Administração Pública com clare-
za de competência de cada órgão que a 
integra, com total transparência dos atos 
administrativos. Administrações portu-
árias descentralizadas, com autonomia 
administrativa, operacional e financeira. 
Conselhos de Administração Portuária 
nos moldes dos Port Authorities interna-
cionais, com competência e poder de de-
cisão sobre o desenvolvimento e o futuro 
do porto. Marcos regulatórios estáveis a 
longo prazo, que estimulem os investido-
res, sempre precedidos da análise dos seus 

impactos que sejam alterados ou atuali-
zados, sempre por meio das audiências 
públicas. Respeito aos contratos, qual-
quer alteração seja objeto de negociação 
prévia entre as partes envolvidas. Liber-
dade de contratação, com priorização do 

vínculo empregatício. Desenvolver a 
infraestrutura dos acessos terrestres e 
marítimos, seja mediante a concessão 
do gerenciamento do canal de acesso 
ou outras modalidades com o uso das 
PPPs”, destacou Moreira. 

Ele também falou sobre a revisão 
do Marco Regulatório e apresentou 
os principais objetivos da iniciativa. A 
operação portuária deve ser entendida 
como atividade econômica essencial re-
gulada e não serviço público, o modelo 
de governança portuária deve ser revisa-
do e a contratação de trabalhadores para 
as operações portuárias deve ser livre, 
dentro e fora dos portos organizados. 

Paulo Remy Gillet Neto, CEO da 
W Torre S.A., mostrou a visão dos em-
presários que querem fazer um porto no 
País. “A nossa burocracia nos mata. Estou 
há quatro anos tentando fazer um porto 
multimodal em São Luís que não conta 
com recursos públicos e pelo qual estou 
disposto, como empresa e investidor, a 
correr 100% dos riscos. Estou desde o 
começo do projeto nos órgãos públicos 
tentado conseguir um licenciamento. 
Como eu explico isso para um investidor 
chinês?”, argumentou Neto.

Segundo ele, os principais desafios 
encontrados são a operação portuária, 

que deve ser entendida como ativida-
de econômica essencial regulada e não  
como serviço público; o modelo de 
governança portuária deve ser revisa-
do; a contratação de trabalhadores para 
as operações portuárias deve ser livre, 
dentro e fora dos portos organizados; 
mudança de governo -demonstrar no-
vamente os benefícios do projeto para o 
novo governo: Federal, estadual e muni-
cipal- com isso, alguns processos voltam 
à estaca zero. 

Adalberto Vasconcelos, secretário 

Em pauta:

Mário Povia, diretor da ANTAQ

José Alex Botêlho de Oliva, presidente da Codesp

José Wagner Leite Ferreira, coordenador do Departamento de Mobilidade, e Miriana Pereira Marques, vice-presidente de Ativida-
des Técnicas do Instituto de Engenharia

Alberto Tokarski,  diretor-geral da ANTAQ

Adalberto Vasconcelos, secretário Executivo Adjunto do Programa de Parceiras de Investimentos (PPI)
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Isabel Dianin e Marília Ravasio

convênio

C
omo uma das primeiras 
atividades da parceria 
Instituto de Engenharia 
e CIEE, foi realizado na 

primeira quinzena de novembro o se-
minário Infraestrutura - Perspectivas 
para o profissional de Engenharia. 

O encontro contou com as 
palestras do engenheiro Rober-
to Kochen, diretor de Habitat 
e Infraestrutura do Instituto, e 

Evento Instituto e CIEE traz 
à tona a infraestrutura como 
multiplicador da economia

Moacyr Duarte, Roberto Kochen, Eneo Palazzi, Alfredo Savelli e Vinicius Caruso 

do advogado Moacyr Duarte.
Roberto Kochen abordou o 

tema Infraestrutura – Situação Atu-
al e Perspectivas, com um pano-
rama geral do Brasil, em números  
(clique aqui e conf ira), em vários 
aspectos da infraestrutura, como 
transporte, logística, saneamento, 
energia e habitação. 

Ele destacou que o País está em 
76° lugar entre 144 países em termos 

de competitividade e que o BNDES 
tem que voltar a ter papel central na 
infraestrutura. 

Para os jovens engenheiros, ele 
ressaltou que as perspectivas são 
positivas. “Justamente por conta da 
carência em infraestrutura no País, 
ainda temos muito que fazer, tanto 
ou mais do que já foi feito. Só que 
o caminho dessa vez será diferente. 
Não deve ser pelo governo e, sim, 
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cerias de Investimento (PPI), contou que 
o PPI veio para fortalecer o papel das 
agências reguladoras, retomar o poder 
político dos ministérios e para melhorar a 
governança do Governo Federal para que 
a infraestrutura possa deslanchar.

“Os principais desafios para o PPI 
são: implementar a boa governança no 
setor de infraestrutura; recuperar a cre-
dibilidade do País para se investir; es-
tabelecer ritos e procedimentos para as 
contratações de serviços públicos; dar 
transparência e previsibilidade ao pro-
cesso de  contratação; expandir a oferta 
de infraestrutura com qualidade, tarifas 
e preços adequados; promover ampla e 
justa competição na celebração de par-
cerias; assegurar estabilidade e segurança 
jurídicas para os contratos; fortalecer o 
papel  regulador do Estado e autonomia 
das Agências Reguladoras e destravar 
investimentos no setor de infraestrutura 
por meio de parcerias (concessões, PPPs 
e outras formas de desestatização).

A segunda parte Seminário teve 
como primeiro palestrante Adalberto 
Tokarski, diretor-geral da ANTAQ, que 
abordou o tema Portos, Rearranjo Insti-
tucional e Perspectivas. 

Ele destacou alguns números do setor 
no Brasil, como os 22.037 km de vias na-
vegáveis, 37 Portos Organizados, 180 ter-
minais de uso privado e mais de um bilhão 
de toneladas movimentadas em 2015. 

“A ANTAQ faz parte das criações 
dos Marcos Regulatórios do setor, e ela 
é relativamente nova para uma agência, 
foi criada em 2001, mas vem evoluindo e 
amadurecendo. Um exemplo disso é que 
teremos uma audiência pública de uma 
norma de direitos e deveres de usuários e 
empresas de navegação. Nós, até um ano, 
não entrávamos nisso. E precisávamos 
entrar, precisamos balizar.”

Tokarski destacou alguns fundamen-
tos do Planejamento Portuário, como 
gargalos; a ampliação da infraestrutura 
portuária; a atração de investimentos pri-
vados; a melhoria na gestão portuária; a 

facilitação para implantação de TUPs 
– mais agilidade; integração entre os 
modais de transporte;  aumento da com-
petição do setor portuário,  redução dos 
custos e aumento da produtividade.

Outros assuntos abordados, foram a 
modelagem do setor portuário, arrenda-
mentos, instalações portuárias privadas 
previstas (62 processos de outorga de auto-
rização em andamento), navegação de lon-
go curso, cabotagem e interior do Brasil.

Eduardo Xavier, diretor de Regulação 
e Sustentabilidade da Prumo Logística, 
ministrou palestra sobre Terminais Priva-
dos na Nova Lei dos Portos, destacando 
o Porto do Açu, no norte Fluminense, 
maior empreendimento privado do setor.  

"O Porto do Açu tem potencial para 
ser maior que o Porto de Santos. Ele está 
em uma área de expansão urbana, jus-
tamente para que não tenham vizinhos 
para limitar o crescimento. Temos 90km² 
de área, que proporciona capacidade de 
desenvolvimento por décadas à frente, 13 
bilhões já investidos, isso só para fazer a 
infraestrutura comum que é a dragagem 
e a ponte de quebra mares. Esse empre-
endimento deve ser considerado no plano 
de logística nacional", ressaltou Xavier. 

Entretanto, ele lembra que há ne-
cessidade do Porto ter acesso ferroviá-
rio. "Precisamos de acesso interiorizado. 
Temos que começar por algum lugar. Já 
conversamos com autoridades federais e 
municipais. Dependemos de renovações 
de concessões", explicou.

José Alex Botêlho de Oliva, presi-
dente da Codesp, falou dos desafios de 
administrar os sete milhões de metros 
quadrados que compõem o maior porto 
do Brasil e que concentra 50% do PIB do 
País. "Muitas cidades brasileiras não têm 
o orçamento do Porto de Santos."

Ele destacou alguns dos grandes desa-
fios, como a cidade de São Paulo. "Nosso 
acesso passa pela área urbana. Precisamos 
de novos acessos, novos desafios para isso, 
não basta a ideia. Também temos o Ferro-
anel de São Paulo. Quantos metros foram 
construídos? Zero! Temos que agir!”

José Botêlho ainda frisou alguns in-
vestimentos, como o Brasil Terminal 
Portuário – BTP –, que está operando e 
é o segundo em movimentação do Porto, 
o Embraport e o Terminal Santos Brasil, 
o primeiro em movimentação.

Sobre os investimentos em dragagem, 
ele ressaltou que o que vale é o custo geral. 
"Fechamos, por pregão eletrônico, um con-
trato de R$ 72 milhões, por um ano, que 
pode ser renovado por mais quatro, para 
todo o trecho navegável do Porto de San-
tos. Os grandes desafios são: canal de nave-
gação, acesso aos berços, berços de atraca-
ção e bacias de evolução" diz Botêlho.

Mario Povia, diretor da ANTAQ, 
explanou sobre os Marcos Regulatórios, 
começando pelo contexto histórico do 
setor aquaviário, em 1993, com a Lei dos 
Portos, quando sofreu profunda alteração 
sendo privatizado, até 2013 com as Lei 
dos Portos nº 12.815, que alterou os regi-
mes de concessão, arrendamento e auto-
rização de instalações portuárias. 

"Quero ressaltar o ano de 2016, 
quando a SEP passou a fazer parte do 
Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, e aqui temos uma questão 
importante que reputo colocar, e chamo 
como um ponto de atenção. Ainda não 
temos claramente definido quem é o in-
terlocutor do Ministério dos Transportes 
perante o mercado, a agência reguladora, 
o PPI. Isso não está bem resolvido e é 
importante que tenhamos uma definição 
urgente dessa interlocução.”

Outro ponto de atenção relatado 
por Povia foi a burocracia. "Nós esque-
cemos os objetivos das coisas, e os meios 
estão falando pelos fins. Temos que ser 
objetivos e pragmáticos nos serviços pú-
blicos. Já tivemos no Brasil o Ministé-
rio da Desburocratização. É necessário 
trabalharmos a questão da burocracia 
sob pena de travarmos, e falo isso sobre 
o todo: nas questões judicializadas, da 
ação do Ministério Público, da dificul-
dade dos licenciamentos ambientais e 
nas sucessivas autorizações que são ne-
cessárias", destacou.

técnico

IE

http://www.iengenharia.org.br/site/noticias/exibe/id_sessao/7/id_noticia/10511/Semin%C3%A1rio-Infraestrutura-%E2%80%93-Perspectivas-para-o-Profissional-de-Engenharia
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Foi realizado, no dia 7 
de dezembro, o II Se-
minário sobre inova-
ção em automação no 

monitoramento de estruturas, 
na sede do Instituto de En-
genharia. A mesa de abertura 
contou com a presença do di-
retor e do vice-diretor do De-
partamento de Engenharia de 
Agrimensura e Geomática do 
Instituto de Engenharia, res-
pectivamente, Miguel Prieto 

Instituto de Engenharia promove 
II Seminário sobre inovações em
automação no monitoramento

de estruturas
e Aristeu Zen Saburo Naka-
mura; do gerente de Vendas 
para Produtos HE e VANT 
da Santiago & Cintra GEO 
- Tecnologias, Luiz Dalbelo, 
e do especialista em Monito-
ramento de Estrutura da PCP 
Engenharia e Monitoramento, 
Fernando Cesar Dias Ribeiro. 

O engenheiro Luiz Dalbelo 
fez a apresentação sobre solu-
ções para automação no mo-
nitoramento de estruturas. Ele 

explicou que o monitoramento 
é o processo de obtenção de 
medições em uma estrutura ao 
longo do tempo, com o propó-
sito de detectar mudanças em 
tamanho, forma ou comporta-
mento. O conceito de monito-
ramento é a informação mais o 
tempo que geram a tendência. 
Esse monitoramente é realiza-
do durante o dia todo por meio 
de diversos tipos de sensores.

Um tipo de sensor é a Esta-

Aristeu Nakamura, Fernando Ribeiro, Miguel Prieto e Luiz Dalbelo

As oportunidades para os enge-
nheiros recém-formados estão nas 
Agências Reguladoras, que possuem 
excelente quadro técnico, e nas em-
presas especializadas em investi-
mentos de infraestrutura.

Em seguida, foi realizado um 
debate com a participação dos en-
genheiros Eneo Palazzi, Roberto 
Kochen, Alfredo Savelli, Moacyr 
Duarte e do estudante Vinicius Ca-
ruso, quintanista de Engenharia Ci-
vil pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

O superintendente de Atendi-
mento do CIEE no Estado de São 
Paulo, Luiz Gustavo Coppola, res-
saltou a preocupação da instituição 
em ajudar no desenvolvimento dos 
jovens. “Por meio desse convênio, 
queremos levar mais oportunidades 
para os jovens e para as empresas que 
absorvem os estudantes. As empre-
sas têm a oportunidade de desenvol-
ver o seu futuro profissional criando 

nesse jovem a qua-
lificação necessária 
para que ele possa 
ter competência e 
sucesso na carreira 
de trabalho. O ob-
jetivo desse acordo 
é levar aos escritó-
rios de engenharia 
e aos profissionais 

autônomos a possibilidade de con-
tratar estudantes de Engenharia. 
Queremos desenvolver, juntos, um 
bom programa de estágio, que tenha 
como objetivo final a efetivação do 
profissional”, concluiu Coppola.

 O encerramento contou com 
a palestra do engenheiro José Mi-
chel, do Engenho Maker, que fez 
uma apresentação sobre o movi-
mento maker e as oportunidades 
de uso da fabricação digital na mo-
delagem de projetos. IE

pelo setor privado. Temos que acei-
tar os investimentos das empresas 
estrangeiras”, frisou Kochen. 

O advogado Moacyr Duarte 
proferiu a palestra PPPs – Opor-
tunidades e Riscos e começou sua 
apresentação explicando que em 
1995 foi criada a Lei de Concessões, 
que denominava as concessões como 
concessão comum. Lei que permitiu 
a estruturação dos projetos que estão 
em andamento hoje no País. 

“Um grande problema nessa área 
é a distinção de projetos greenf ields 
e brownf ields. Evidentemente que a 
concessão comum como ela foi im-
plantada é aplicável a brownfields, ou 
seja, projetos que estão praticamente 
realizados e que a iniciativa privada 
amplia, opera e completa. Foi isso 
que aconteceu com ferrovias, rodo-
vias e aeroportos. Com isso, acabou 
faltando espaço para os projetos gre-
enf ields”, explicou Duarte.

 Em 2004, foi criada a Lei das 
PPPs. No Brasil existem dois tipos: 
concessão patrocinada e concessão 
administrativa. No caso da patroci-
nada, um risco adicional é o aporte 

de recursos. Algumas concessões es-
taduais chegaram a criar fundos para 
garantir, mas isso não é fácil de con-
seguir, é preciso ter montantes de 
valores que possam ser vinculados 
e que sejam adequados e limitem as 
concessões. 

“Quanto aos riscos 
em concessões, o pri-
meiro problema que 
surge é o cumprimen-
to do contrato. Pela 
experiência brasilei-
ra, não há quebra de 
contrato. Os maiores 
problemas são o longo 
prazo dos contratos e a sua comple-
xidade que te faz enfrentar situações 
que não estão previstas. Hoje, pre-
cisamos investir em estudos de via-
bilidade, mas isso custa caro. Uma 
alternativa que surgiu é a PMI (Pro-
cedimento de Manifestação de In-
teresse), dessa forma o empreende-
dor privado que se dispuser a fazer 
o projeto tem que assumir os riscos 
e fazer um trabalho bem feito, mas 
existe uma grande discussão sobre 
isso”, argumenta o advogado.

Luiz Gustavo Coppola 

“Por meio desse 
convênio, queremos 

levar mais oportunidades 
para os jovens e para as 
empresas que absorvem 

os estudantes.”

convênio
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Reciprocidade representa a pri-
meira experiência de mobilidade 
profissional voltada para enge-
nheiros brasileiros e portugueses.

Estabelecido pelo prazo de 
um ano, ele leva em considera-
ção diversos instrumentos legais, 
como o Tratado de Amizade, 
Cooperação e Consulta, celebra-
do pelos dois países em 2000 e, 
ainda, dispositivos normativos 
das duas entidades. Apenas pro-
fissionais regularmente registra-
dos nas duas entidades poderão 
candidatar-se à admissão, preser-
vando suas respectivas atribui-
ções profissionais.

Fonte: Departamento de Comuni-
cação do Crea-SP, com informações 
do Confea e da Ordem dos Enge-
nheiros de Portugal.

seminário confea

A Ordem dos Engenheiros 
de Portugal anunciou, no 
início de novembro, que 
os primeiros 64 enge-

nheiros portugueses que pediram 
o registro para o exercício pleno da 
sua atividade profissional no Brasil 
receberam autorização do Confea.

“O resultado obtido é conse-
quência de um grande esforço das 
partes envolvidas e da vontade que 
o Brasil demonstrou ao criar uma 
situação de exceção para os portu-
gueses, pois a lei brasileira obriga 
o prévio reconhecimento por uni-
versidades brasileiras dos diplomas 
acadêmicos obtidos no estrangei-
ro”, diz o comunicado da Ordem.

A aprovação dos processos 
de registro desses profissionais 
aconteceu na sessão plenária de 
outubro do Confea. Assinado em 
setembro de 2015, o Termo de 

Confea autoriza registro de
64 engenheiros portugueses

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART

Termo de Reciprocidade também beneficia
 brasileiros que queiram atuar em Portugal

IE

ção Total Robótica que garante 
um posicionamento preciso 3D, 
pode observar múltiplos pontos 
com um único instrumento e é 
utilizado para distâncias de até 
3 km. Outro sensor utilizado é 
o Trimble NetR9 GNSS Recei-
ver que não requer visibilidade 
entre a base e o ponto monito-
rado, possui alta taxa de coleta 
e um posicionamento preciso. 
Além disso, existem diversos ti-
pos de sensores, entre eles, sen-
sor de inclinação, piezômetros, 
células de pressão, extensôme-
tros, acelerômetros, sensores de 
rachadura, medidores de tensão 
e  estações meteorológicas, en-
tre outros. 

Dalbelo também contou 
que a automação no monito-
ramento acontece com a cole-
ta de dados que são processa-
dos e geram a informação. Os 
Módulos Trimble 4D Control 
coletam os dados, fazem o 
processamento e por meio do 
T4D Web App mostram as 
visualizações e fazem a análi-
se dos dados. No aplicativo é 
possível ter acesso a um mapa 
com a posição dos sensores, 
vista customizada com a dis-
tribuição dos sensores, ferra-
menta para rápida geração de 
gráficos, gráfico de dispersão 
com codificação em cores, fer-
ramenta de análise detalhada, 
análise por gráficos de barra, 
emissão de alarmes e suporte a 
navegadores móveis. 

"As vantagens são que o 
sistema apresenta medições 
consistentes com redução de 
custos; os dados organizados 
em gráficos reduzem o tempo 
de análise (que antes era feita 
via tabelas de Excel); medi-

ções constantes e sem a inter-
venção do operador reduziram 
significativamente visitas a 
campo para verificação de er-
ros grosseiros e o sistema de 
mensagem via e-mail que aler-
ta importantes deslocamentos 
verticais" explicou Dalbelo. 

Em seguida, o engenheiro 
Fernando Cesar Dias Ribeiro 
falou sobre instrumentação e 
monitoramento de estruturas: 
sensores, infraestrutura e con-
trole. "Nós não conseguimos 
prever tragédias, mas podemos 
monitorar e enviar alertas. As 
vantagens de automatizar esse 
monitoramento são que os 
deslocamentos serão detecta-
dos imediatamente, será feita 
análise on-line em tempo real 
e mensagens de avisos serão 
enviadas, tornando o proces-
so mais eficaz e rápido. Além 
disso, devem ser monitorados 
o comportamento/elemento 
estrutural, modelos de cálculo/
projeto, verificação do com-
portamento estrutural, e ponto 
"objeto que é a definição ba-
seada no conhecimento/des-
conhecimento da estrutura”, 
concluiu Ribeiro.  

 O presidente do Institu-
to de Engenharia, Camil Eid, 
abriu a segunda parte do Se-
minário lembrando dos seus 
56 anos de formação e das 
dificuldades que a engenharia 
tinha antigamente com a falta 
de tecnologia. “Hoje os jovens 
têm a grande oportunidade de 
conhecer novas tecnologias, 
uma das razões de estarmos 
aqui. Prestem muita atenção 
nesse assunto e sempre te-
nham o conhecimento do que 
está acontecendo de novidade", 

disse Eid para a plateia com 
grande número de jovens en-
genheiros. 

Duas palestras dessa segun-
da parte do Seminário demons-
traram novas tecnologias de 
monitoramento de estruturas: 
Luiz Dalbelo, da Santiago & 
Cintra, falou sobre inovações 
relacionadas  aos vants, com a 
explanação sobre Tecnologias 
Drones Aplicadas à Inspeção e 
Monitoramento de Estruturas, 
e Thiago Lopes, da SITECH, 
sobre Tecnologias em Produti-
vidade e Precisão para Obras.

Márcio Moraes, pesqui-
sador do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais – Cema-
den –, órgão criado, em 2001, 
pelo governo Federal, em con-
sequência dos acidentes na 
região Serrana do Rio de Ja-
neiro, falou da importância do 
monitoramento na prevenção 
de desastres e dos trabalhos 
desenvolvidos pelo Centro, 
com destaque para um proje-
to piloto na cidade de Campos 
do Jordão, em parceria com a 
Defesa Civil, onde ocorre o 
monitoramento do bairro Vila 
Albertina, com áreas de risco 
mapeadas. 

Moraes destacou o cresci-
mento do monitoramente, em 
sua maioria na região costeira 
do Brasil. "Em 2011, começa-
mos com o monitoramento de 
56 municípios, atualmente te-
mos mais de mil. Temos pluvi-
ômetros semiautomáticos do-
ados para comunidades com o 
objetivo de dar a percepção do 
risco. Ele é operado por equi-
pes treinadas da própria comu-
nidade", finalizou. IE
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acontece

Vice-presidente do Instituto 
recebe da AEXAM o Prêmio 

Barão de Mauá
Roberto Bartolomeu Berkes, vice-presidente de As-

suntos Internos do Instituto de Engenharia, recebeu, 
em novembro, o Prêmio Barão de Mauá outorgado pela  
AEXAM- Associação dos ex-alunos da Escola de Enge-
nharia Mauá -, como Destaque Profissional em 2016. 

O prêmio é concedido aos profissionais que tenham se 
destacado na área da Engenharia. 

A cerimônia do VIII Prêmio Barão de Mauá aconteceu 
no Espaço APESP. 

Clique aqui e veja a coletânea de trabalhos de Roberto Berkes. 
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Roberto Berkes (esq.) e Alfredo Ferrari, conselheiro da AEXAM

Instituto de Engenharia - 
Nova gestão é o tema de encontro no Crea-SP

Os engenheiros Camil Eid e José Olímpio Dias 
de Faria, respectivamente, presidente e vice-pre-
sidente do Instituto de Engenharia, estiveram no 
gabinete do eng. Vinícius Marchese, presidente do 
Crea-SP, em outubro. Os trâmites da nova gestão e 
o atual cenário da Engenharia em São Paulo e no 
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Você conhece um espaço para realizar 
eventos corporativos cercado de área 
verde e com amplo estacionamento, 

na melhor região de São Paulo?

O Instituto de Engenharia é o único
local que oferece tudo isso

ao lado do Parque do Ibirapuera!

Restaurante – Capacidade 
para 220 pessoas. Recém 
reformado, possui amplo 
espaço coberto com cerca 
de 300m2. 
Utilização para co� ee-
break, coquetéis e jantares. 
Aberto ao público no 
horário de almoço. 

Auditório Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo – Capacidade para 172 pessoas. 
Possui cadeiras estofadas, ar-condicionado, 
espaços reservados para cadeirantes e obesos. 
Equipado com três mesas centrais, púlpito, data-
show, sistema wi-� , sonorização e microfones, 
TV LCD para retorno, e interligação com o 
espaço do mini-auditório para transmissão 
simultânea e cabine para tradução simultânea. 

Auditório Francisco de Paula Ramos de EngenhoMaker –
Amplo espaço 
de 344 m² para 
coworking e 
maker. Para 
informações, 
especi� camente 
desse espaço, 
ligue 11.5085-0240

EngenhoMaker

Espaços de locação
A sede do Instituto de Engenharia dispõe de infraestrutura para a realização de eventos de
 diversos tipos. Sua localização, próxima ao Parque do Ibirapuera, é privilegiada, atendendo 
perfeitamente a todos os pontos da cidade. Dispõe de estacionamento pago no local, com 

capacidade para mais de 250 veículos, ambientes com ar-condicionado e equipamentos
 multimídia para aluguel.  Disponibiliza serviços de transmissão on-line (sob consulta).

Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana
04012-180 – São Paulo – SP
www.iengenharia.org.br
eventos@iengenharia.org.br
Telefone: (11) 3466-9254 

Auditório Antonio 
Francisco de Paula Souza – 
Capacidade para 56 pessoas, 
é equipado com tela de 
projeção, quadro branco, 
mesa central, cadeiras 
universitárias, � ip-chart, 
sistema wi-�  , persianas black-
out e ar-condicionado.
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Instituto de Engenharia
http://www.iengenharia.org.br/site/instituto/in...

http://kaywa.me/m6DJP

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

Salas – Dispomos de três salas 
com capacidade para 25, 39 e 
40 pessoas, todas equipadas 
com tela de projeção, quadro 
branco, mesa central, cadeiras 
universitárias, data-show, � ip-
chart, sistema wi-� , sonorização, 
microfones, persianas black-out 
e ar-condicionado.

Restaurante

anuncio_locacao IE 2016.indd   1 9/2/16   3:56 PM

Brasil foram os temas da reunião.
Camil Eid falou sobre a importância de unidade 

para que a área tecnológica reaja à crise pela qual 
passa o País.

Fonte: Departamento de Comunicação do Crea-SP. 

 
Instituto de Engenharia e 
Laboratório Buenos Ayres 

fecham convênio de descontos

http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot10502.pdf
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Carlos Henrique Siqueira recebe Láurea ao Mérito
do Crea-RJ

O engenheiro Carlos Henrique Siqueira, que 
por várias vezes ministrou palestras pela Divisão 
Técnica de Estruturas do Instituto de Engenharia, 
recebeu do Crea- RJ a Láurea ao Mérito por sua 
destacada atuação em defesa da Engenharia. 

“Entendemos de total justiça essa escolha, pois 
o colega tem se destacado pelo trabalho persistente 
na análise do comportamento real dos aparelhos de 
apoio estruturais. O engenheiro Siqueira tem obti-
do resultados inéditos, que indicam caminhos para 
o desenvolvimento de melhores critérios de projeto 
e procedimentos de manutenção dos aparelhos de 
apoio estruturais. 

Temos tido o privilégio de receber o colega na 
Divisão de Estruturas do Instituto de Engenha-
ria para várias palestras. Nesses eventos, fomos 
apresentados aos avanços no conhecimento do 
comportamento desses dispositivos, pequenos no 
tamanho, mas de influência preponderante no de-
sempenho da obra como um todo”, destacou Na-
tan Jacobsohn Levental, coordenador da Divisão 
de Estruturas. 

A Láurea é concedida como uma das come-
morações ao Dia do Engenheiro, celebrado no dia 
11 de dezembro. O Crea-RJ fez a homenagem no 
último dia 5, em cerimônia na sede do Conselho. 

Confira mais uma rodada do Campeonato de Futebol 
Americano no Acampamento dos Engenheiros

O Acampamento dos Engenheiros recebeu, em 
outubro, mais uma rodada do Campeonato de Fu-
tebol Americano. Depois de ficar em 2º lugar na 
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primeira edição do Campeonato, a equipe de Itape-
cerica da Serra foi a vencedora.

Clique aqui e saiba mais sobre a competição.
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Exemplares disponíveis na biblioteca do Instituto de Engenharia. Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse 
www.iengenharia.org.br.

A construção de escavações cada vez mais profundas em 
grandes centros urbanos, para dotar os edifícios de múltiplos 
níveis de garagem, exige um profundo conhecimento de todas 
as variáveis envolvidas a fim de identificar as melhores solu-
ções de projeto, prever e prevenir possíveis efeitos em constru-
ções vizinhas e garantir a estabilidade da escavação e a segu-
rança da obra e seu entorno. Explica quais as condicionantes 
a serem consideradas no projeto, como características do solo, 
nível freático, condições das edificações vizinhas e contamina-
ção do solo, indicando as técnicas e procedimentos recomen-
dados para a obtenção e análise de dados, cálculo das estrutu-
ras de contenção e acompanhamento de deslocamentos. 

O autor com mais de 23 anos como consultor em En-
genharia de Manutenção, teve a oportunidade de identifi-
car a grande demanda existente no desenvolvimento dos 
processos de Governança da Manutenção, pois, as em-
presas, de uma maneira geral, possuem um corpo técnico 
muito bem desenvolvido, e por meio das práticas diárias 
vão se capacitando a cada dia, mas, quando procurou por 
evidências concretas nos quesitos que envolvem a gestão 
estratégica do corpo técnico, encontrou uma variabilidade 
preocupante no sentido de entender o motivo pelo qual a 
maioria dos processos implantados nas empresas não con-
segue se sustentar a ponto de garantir resultados crescentes 
e permanentes. 

O objetivo desta obra é apresentar passo a passo a apli-
cação dos conceitos para o projeto de sistemas térmicos a 
partir de fundamentação teórica clássica. Claro, objetivo 
e didático, com várias metodologias de projeto, o texto é 
complementado com muitos exemplos e exercícios no final 
de cada capítulo. Este livro está dividido em duas partes: 
sistemas hidráulicos e trocadores de calor, ou, em termos 
gerais, dispositivos disponíveis para movimentar fluidos e 
trocar calor em processos. Diversas aplicações apresenta-
das no livro incluem uma análise econômica, como a sele-
ção do diâmetro de tubos, o dimensionamento de bombas 
e a escolha do isolamento ideal, entre outros.

Este livro é a base para o treinamento das Lideranças. 
Servirá para todas as pessoas que foram promovidas a líder 
sem terem a devida orientação para a gestão de pessoas. 
Este treinamento consiste em quatro etapas: 1ª a sacudida 
- fazer os líderes atuais repensarem os seus métodos de ges-
tão frente ao modelo participativo; 2ª o uso adequado do 
tempo - técnicas para cuidar do tempo para "sobrar tempo" 
que será usado no treinamento de seus liderados; 3ª trans-
formando líderes em treinadores - formas de como trans-
ferir conhecimento com exercícios práticos para combater 
as nove perdas do Lean; 4ª criando um ambiente propício 
- ferramentas e técnicas para deixar o ambiente de trabalho 
propício à melhoria contínua.

Humano não é 
recurso: combatendo 
a 9ª perda do Lean

Juarez Cavalcanti 
Bezerra 
IMAM – 2015

A Governança 
da Manutenção 
na Obtenção 
de Resultados 
Sustentáveis

José Wagner Braidotti Jr. 
Ciência Moderna 
– 2016

Grandes Escavações em 
Perímetro Urbano

Jarbas Militisky
Oficina de Textos – 2016

Projetos de sistemas 
fluidotérmicos

William S. Janna
Cengage Learning

livros
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• O INSTITUTO DE ENGENHARIA tem como missão promover a Engenharia em benefício do desenvolvi-
mento e da qualidade de vida da sociedade brasileira, estabelecendo o elo necessário entre a Ciência e a 
Experiência e fornecendo uma ponte sólida para viabilizar o crescimento sustentado do País.

• O INSTITUTO põe você em contato com os melhores profissionais, entidades e informações de todas as 
áreas da Engenharia, locais e internacionais. 

• Construa o seu acervo profissional, avance na carreira, amplie sua rede de relacionamentos e faça a dife-
rença envolvendo-se e participando. Como? Filie-se ao INSTITUTO DE ENGENHARIA.

• Participe gratuitamente das atividades de qualquer dos 10 Departamentos Técnicos do Instituto e de suas 
27 Divisões Técnicas especializadas.

• Mantenha-se atualizado com educação continuada e assistência aos cursos de reciclagem, seminários, 
conferências, simpósios e eventos realizados periodicamente pelo Instituto de Engenharia.

• Receba assinatura grátis da Revista Engenharia, publicação técnica bimensal do IE - uma das melhores do 
País - que também é requisitada e arquivada na Biblioteca do Congresso nos EUA.

• Enriqueça o seu currículo e a sua visibilidade profissional: escreva um artigo e publique na Revista Enge-
nharia, no site ou no Jornal Eletrônico do Instituto de Engenharia.

• Concorra ao concurso anual de melhores trabalhos técnicos e receba a premiação na festa do Engenheiro 
do Ano, promovida pelo Instituto de Engenharia.

• Faça como as principais entidades ligadas à Engenharia: Confea, Crea e Upadi: utilize as instalações da 
sede social do Instituto, que dispõe de auditórios, salas de aula, biblioteca, restaurante, estacionamento 
para 200 carros - em localização privilegiada - próxima ao Parque Ibirapuera, no centro de São Paulo, para 
congressos, cursos e outros eventos, com tarifas preferenciais para associados.

• Venha resolver suas controvérsias empresariais utilizando a Câmara de Mediação e Arbitragem do Ins-
tituto de Engenharia. Fundada em 1999, é a única Câmara especializada na solução de conflitos no 
âmbito da engenharia e tem o objetivo de atender às novas exigências legais e processuais dentro da 
realidade brasileira. É focada na isenção, eficácia nos resultados, confidencialidade, economia proces-
sual e flexibilidade.

• Participe das atividades esportivas e frequente o Acampamento dos Engenheiros, às margens da represa 
Billings, com suas piscinas, náutica, quadras de tênis, futsal, basquete, vôlei, campos de futebol, hípica, sala 
de jogos, berçário, vestiários, churrasqueiras, restaurantes etc.

• Uma mensagem especial para você, colega e associado que ajudou a construir a reputação do Instituto 
ao longo dos anos e, por diversas razões, se afastou dele. Volte ao convívio dos amigos e participe da 
Campanha do Centenário 2016 e de suas condições excepcionais: anistia dos débitos passados, rein-
tegração imediata ao quadro social e mensalidades de associado novo. 

Volte já! Estamos esperando por você!

Filie-se ao Instituto de Engenharia 
Participe da Campanha do
Centenário 2016 e desfrute

de valiosos benefícios

Informações - Instituto de Engenharia – Secretaria Geral 

Fone: (11) 3466-9230/31 ou pelo e-mail: secretaria@iengenharia.org.br

Av. Dr. Dante Pazzanese,120 – Vila Mariana – São Paulo – SP

www.iengenharia.org.br

ASSoCIE-SE
Para se associar ao Instituto de Engenharia, preencha o cupom abaixo e encaminhe 

à Secretaria, pessoalmente, ou pelos Correios (Av. Dante Pazzanese, 120
Vila Mariana - São Paulo/SP - 04012-180). Se preferir, ligue para (11) 3466-9230 /31

ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br

Você pode se filiar também pelo site  www.iengenharia.org.br.

Nome:                                                

Formação: Instituição:

Ano de Conclusão: Registro CREA:

Endereço residencial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Fax: E-mail:

Endereço comercial:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Fax: E-mail:

Correspondência.: Endereço residencial  n Endereço comercial   n

Desejando fazer parte do Instituto de Engenharia, na qualidade do associado, peço a inclusão do meu nome no respectivo quadro social

Local: Data:          /           / Assinatura:

CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 
As contribuições são através de boleto bancário e de 03 formas distintas: Trimestral ou Mensal ou Anual
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site@iengenharia.org.br
(11) 3466-9295 

O caminho da Engenharia na internet.
Anuncie www.iengenharia.org.br

MAIS DE 2 MIL 
ENGENHEIROS VISITAM 
O SITE POR DIA

PREÇOS 
PROMOCIONAIS 

PARA 
ASSOCIADOS AO 

INSTITUTO DE 
ENGENHARIA

AQUI A SUA EMPRESA 
TEM VISIBILIDADE

NA INTERNET

OPÇÃO DE PUBLICIDADE 
NA NEWSLETTER 
ENVIADA PARA 
MAILING DE 40 MIL 
PROFISSIONAIS

CONHEÇA AS VÁRIAS 
OPÇÕES DE FORMATOS 
E  LOCALIZAÇÃO 
PARA OS ANÚNCIOS

O MELHOR
CUSTO BENEFÍCIO 

EM PUBLICIDADE 
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w
w

w
.v

ia
pa

pe
l.c

om
.b

r

Instituto de Engenharia
http://www.iengenharia.org.br/site/

http://kaywa.me/rRAT0

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

anuncio_web_IE_2015.indd   1 4/6/16   9:56 AM


