
O Ceará recebe a engenharia 
e a agronomia nacionais

As polêmicas faixas 
exclusivas são o 

tema de Arquitetura
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O que é a 
responsabilização 

penal?

Com CAU, 
Ibape-SP lança 

cartilhas técnicas

Fortaleza tem a hon-
ra de sediar, pela quarta 
vez, o maior encontro dos 
profissionais da tecnologia 
brasileira, a 72ª Semana 
Oficial da Engenharia e da 
Agronomia. Sob o tema 
“Sustentabilidade: água, 
energia e inovação tecno-
lógica” e com a expectati-
va de incrementar as dis-
cussões sobre o assunto e, 
buscar soluções por meio 
do conhecimento tecnoló-
gico, a Soea deverá reunir 
cerca de quatro mil parti-

cipantes. Nesta edição da 
Semana Oficial será reali-
zado, pela segunda vez, o 
Congresso Técnico Cien-
tífico da Engenharia e da 
Agronomia (Contecc), que 
teve sua primeira edição 
na Soea do ano passado, 
em Teresina (PI). A Soea 
do Ceará pretende, ainda, 
descortinar aspectos que 
fazem parte da própria 
identidade dessa região 
do Nordeste brasileiro, ao 
longo de cinco séculos de 
ocupação.

Confira os 
aniversariantes 

do mês

Capital inquieta, Fortaleza respira 
poesia, história e desenvolvimento

A engenharia dos nativos 
brasileiros, descrita pelo cearense 
José de Alencar, perpetuou a saga 
de Peri e sua Ceci no romance O 
Guarani, um dos maiores clássi-
cos da literatura brasileira. E essa 
obra pode nos ajudar a traçar um 
roteiro pelo próprio Sistema Con-
fea/Crea e Mútua, no momento 
em que ele retorna a Fortaleza 
para promover a 72ª Semana Ofi-
cial da Engenharia e da Agrono-
mia (Soea).
Afinal, se o conhecimento empí-
rico do indígena do século XVII 

parece descontextualizado dos 
atuais avanços tecnológicos co-
bertos pelas profissões do maior 
sistema profissional do planeta, 
convém lembrar que Peri era um 
índio que cedo aprendeu a convi-
ver com o pensamento científico 
que caracteriza nossas profissões. 
Assim, agregou à experiência an-
cestral de seu povo um pouco dos 
conhecimentos hoje exercidos 
por engenheiros civis, mecânicos, 
agrônomos e ainda por geógra-
fos, geólogos, meteorologistas, 
técnicos e tecnólogos.
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As faixas de rodagem que encontra-
mos alinhadas nas vias, restringe forma-
tos geométricos que indicam, ultrapassa-
gem (as da esquerda), possibilidade de 
parar (as da direita), mas temos também, 
faixas pintadas legalmente de vermelho 
contornadas com amarelo, que são as 
vias para biciclos.

Temos os corredores de ônibus, que 
por falta de faixa são invadidos por taxis. 

Comenta-se faixas para veículos sus-
tentáveis, caronistas, ambulância, bom-
beiros, policiais.

Não teremos faixas para todos, mesmo 
porque com o acréscimo da população, o 
número de automóveis aumentam  e as 
vias tornam-se estreitas.

Daí, pseudo-técnicos, criam formulas 

extraídas da “alquimia” para sanar a 
questão, pelo número final das placas se 
restringe o trafego, cobra-se o acesso, li-
bera-se veículos sustentáveis.

Em nenhum momento os investimen-
tos para o transporte público são citados 
como solução.  Não temos, Trem, TVG, 
VLT, Bonde, Ônibus Articulados, Micros. 
Temos ônibus ultrapassados e em quan-
tidade reduzida, basta conferir o intervalo 
destes veículos.

Talvez na alquimia as faixas sejam a 
“saída”, mas a resposta para as Cidades 
está em um planejamento de transporte 
público, atual e coerente.

José Alberto de Oliveira Souza
Arquiteto e Urbanista

Faixas Exclusivas
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Com patrocínio do CAU/SP, Ibape-SP 
lança cartilhas em São Paulo

Na noite da última terça-feira, dia 08/09, 
aconteceu em São Paulo o lançamento das 
Cartilhas “Inspeção Predial - Mecanização” 
e “Inspeção Predial - Equipamento e Espaço 
de Lazer”, produzidas pelo Ibape-SP com 
patrocínio do CAU/SP.

O evento de lançamento das publicações 
voltadas para orientar profissionais da cons-
trução civil sobre a questão da segurança 
em prédios multifamiliares, ocorreu na sede 
do Instituto na capital paulista e reuniu, 
entre outras autoridades, a Presidente da 
entidade, Flávia Zoéga Andreatta Pujadas, o 
Diretor de Relações Institucionais do CAU/
SP, Carlos Alberto Pupo, e o Presidente do 
CAU/SP, Gilberto Belleza.

As cartilhas listam leis, normas técnicas, 
leis e ferramentas de manutenção predial e 
seus exemplares podem ser acessados gra-

tuitamente aqui:
“Inspeção Predial - Mecanização” 
“Inspeção Predial - Equipamento e Espaço 
de Lazer”

Segundo o Presidente do CAU/SP, entre 
os principais objetivos do Conselho está o 

“apoio à divulgação de informações e co-
nhecimentos essenciais para a atuação, bem 
como a promoção de iniciativas que possam 
auxiliar de maneira prática e funcional os ar-
quitetos e urbanistas paulistas no exercício 
de seu trabalho”.

Responsabilidade Penal ou Criminal
Decorre de fatos considerados crimes. 

Neste campo merecem destaque:
A - desabamento - queda de construção 

em virtude de fator humano;
B - desmoronamento - resulta da natu-

reza;
C - incêndio - quando provocado por so-

brecarga elétrica;
D - intoxicação ou morte por agrotóxi-

co - pelo uso indiscriminado de herbicidas e 
inseticidas na lavoura sem a devida orienta-
ção e equipamento;

E - intoxicação ou morte por produtos 
industrializados - quando mal manipulados 
na produção ou quando não conste indica-
ção da periculosidade;

F - contaminação - quando provocada 
por vazamentos de elementos radioativos e 

outros.
 *Todas essas ocorrências são incriminá-

veis, havendo ou não lesão corporal ou dano 
material, desde que se caracterize perigo à 
vida ou à propriedade. Por isso, cabe ao pro-
fissional, no exercício de sua atividade, pre-
ver todas as situações que possam ocorrer a 
curto, médio e longo prazos, para que fique 
isento de qualquer ação penal.

Im
agem

: Ibape-SP
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