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Uma gestão com 
planejamento 4.0 

Ewerson Lombardi (Engenheiro Eletricista)
Presidente da AEAMVI

Iniciamos a nova gestão da AEAMVI, 
para o triênio 2021-23, focados no 
propósito de estruturar a entidade. Pa-
ra tanto, estamos adotando ferramen-

tas de gestão 4.0. Esse planejamento está 
sendo elaborado de maneira colaborativa, 
desenhado a lápis, e com o envolvimento 
de toda diretoria, com reuniões extras para 
desenvolver as atividades.

Já apresentamos aos integrantes da 
diretoria o Norte que nosso planejamento 
deve seguir. Dentre eles, a necessidade de 
reforçar a transparência da AEAMVI, mos-
trar para todos os sócios que possuímos 
um compliance, onde o único objetivo é 

o trabalho em 
favor de toda 
categoria. Nes-
te ano, defini-
remos nossa 
Missão, Visão 
e Valores.

Vamos im-
plementar in-
dicadores para 
acompanhar 
nossas ações, 
medir o grau 
de satisfação 
do associado 

com a diretoria. Teremos uma AEAMVI 
profissionalizada, com recursos próprios 
que tornem nossas ações mais ágeis, sem 
depender dos projetos de incentivo.

Pretendemos ainda ampliar a partici-
pação da Associação em eventos como a 
Fenahabit e Fastbuilt e outros que contri-
buam com a categoria. E junto a aumentar 
a nossa presença em Conselhos Munici-
pais e entidades. Atualmente participamos 
da OSBLU, OSIND, COPLAN, CEMMAS, 
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Inovação CMI da Prefeitura Municipal 
(Convidado Especial sem poder de voto) 
e do Conselho Municipal de Habitação. 

Estreitar o espaço com as universida-
des, auxiliando os acadêmicos de enge-
nharia e arquitetura nas suas formações, 
também faz parte de nosso espectro, 
junto com o aumento da oferta de cursos, 
palestras virtuais e presenciais. E se tudo 
der certo, com o controle da pandemia 
da Covid-19, a volta de nossas Festivas 
mensais.

A implantação de um projeto de mo-
radia econômica, buscando parceria com 
a Prefeitura e outros segmentos, é outro 
eixo dessa engrenagem. Acreditamos 
que ele viria a somar, com ganhos para 
todo cidadão blumenauense e agregan-
do valor ao profissional engenheiro. Na 
área social, desenvolver projetos conjun-
tos com ONGs e Escolas da Região.

Tornar a nossa comunicação mais 
eficiente, permitindo que os associados 
acompanhem todas as ações desenvol-
vidas. Para alcançar êxito, temos a neces-
sidade de fortalecer nossas ferramentas 
de comunicação, como o Informativo 
Mutirão e o site, aumentando nossa 
presença nas redes sociais e aproveitar e 
divulgar o Programa “Falando sobre En-
genharia”, apresentado pela engenharia 
Glaucia, pelas ondas da Rádio Clube de 
Blumenau. 

O Informativo MUTIRÃO é 
uma publicação da AEAMVI – 
Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos do Médio Vale do 
Itajaí
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Posse virtual da AEAMVI
Em cumprimento a legislação vigente na oportunidade, com mapa de 

risco em nível gravíssimo (Vermelho), pela primeira vez na história a posse 
de uma diretoria da AEAMVI ocorreu de forma virtual. Foi no dia 08 de 
dezembro, por meio de uma plataforma de vídeo conferência. 

Após a eleição da diretoria para o triênio 2021-23, onde a chapa en-
cabeçada pelo engenheiro eletricista Ewerson Lombardi foi homologada, 
era intenção realizar um evento solene, previamente agendado para 15 
de novembro. No entanto, em razão do aumento de casos de coronaví-
rus e o decreto voltando para o nível gravíssimo, a diretoria optou pela 
plataforma virtual.



O impacto dos arranha-céus 
na skyline de Blumenau

Os dois maiores 
prédios de 
Blumenau estão 
na região Central

Nas últimas duas dé-
cadas, a fisionomia 
arquitetônica de 

Blumenau vem alterando 
consideravelmente, com 
projetos verticalizados e o 
surgimento dos primeiros 
arranha-céus da cidade, 
com mais de 30 pavimen-
tos. São 56 empreendimen-
tos registrados na cidade 
acima de 20 andares. A 
maioria deles, concentra-
dos nos bairros Centro, 
Vila Nova, Victor Konder e 
Ponta Aguda. Outros seis 
estão sendo analisados na 
Prefeitura.

O tema está disciplina-
do no Código de Zonea-
mento, Uso e Ocupação do 
Solo (Lei Complementar nº 
751/2010). Em seu artigo 63, 
está explícito que os limites 
de ocupação do solo são 
determinados pelos índices 
construtivos, regulados em 
lei própria. Eles disciplinam 
o adensamento, garantin-
do qualidade de vida para 
a população, preservando 
aspectos como: ventilação, 
insolação, permeabilidade 
do solo, declividade, ca-
racterísticas da paisagem 
urbana e mobilidade.

Amparados na legisla-
ção, um outro impacto visu-
al vem se tornando comum 
em alguns bairros da cida-
de, onde temos edificações 
tombadas pelo patrimônio 
histórico. Na mesma área, 
podemos observar prédios 
altos surgindo ao lado des-
sas casas, criando contras-
tes que não se verifica com 
tanta frequência em outros 
países.

As opiniões se dividem 
quanto ao tema. Ouvimos 
a opinião de especialistas. 
Confira na reportagem pu-
blicada nas páginas 4 e 5

Com 35 andares, os resi-
denciais Dr. Hermann Blume-
nau (125,10 metros de altura) e 
Grand Trianon (122 metros) são 
os dos maiores arranha-céus de 
Blumenau. Eles foram erguidos 
na região central, próximo ao 
Corpo de Bombeiros e na Ponta 
Aguda, próximo da Prainha, 
respectivamente.

Nos próximos anos, pelo 
menos mais três prédios com 
30 pavimentos deverão surgir e 
mudar o horizonte da cidade. O 
maior deles no bairro Ponta Agu-
da, também perto da Prainha, 
com 42 andares e pouco mais 
de 135 metros, sob responsabi-
lidade do consórcio reunindo as 
Construtoras Itá e Stein. 

A Construtora Cetor já iniciou 
a demolição do prédio do Sushi 
Garden, na esquina das ruas 
Namy Deeke e Getúlio Vargas. Ali 
surgirá o Duo Home Club duas 
torres interligadas, oferecendo 
100 apartamentos residenciais e 
13 salas comerciais, com quase 
101 metros de altura e 33 anda-
res e um subsolo 

Também próximo ao Corpo 
de Bombeiro, o Evidence Tower 
mudará o cenário da região com 
33 pavimentos e 112,42 metros. 
Obra da Construtora Ambrosi.

Pelo menos mais 13 prédios, 
entre 27 e 22 andares, estão em 
construção ou em fase de projeto 
ou aprovação. Eles estão situados 
principalmente na Velha, Vila 
Nova, e Ponta Aguda. Outros na 
Escola Agrícola, Itoupava Seca e 
Jardim Blumenau.

REPORTAGEM DE CAPA
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A reportagem buscou a 
opinião de profissionais de 
engenharia, dirigentes de 
entidades e ambientalistas. 
Confira:

O que pensam os especialistas e 
representantes da construção civil
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Oconceito de verti-
calização objetiva 
aumentar o aprovei-

tamento do solo urbano, au-
mento a densidade demográ-
fica, aproximando humanos 
e propiciando ganhos no uso 
do espaço e da infraestrutura 
construída. No entanto, essa 
teoria não é uma unanimida-
de entre os especialistas. 

O empresário Marcos Bellicanta, 
presidente do Sindicato da Indústria 
de Construção Civil de Blumenau (Sin-
duscon), assinala ser uma tendência 
em alguns bairros de Blumenau nas 
próximas décadas. Prédios altos, com-
binando características habitacionais 
e espaço para negócios trazem um 
impacto menor no seu entorno, dimi-
nuindo, por exemplo, a necessidade de 
uso de veículos. 

Salientou ainda que o aumento da 
densidade populacional reduz os cus-
tos para o município, além de propiciar 
uma melhor infraestrutura. “A população de Blumenau aumenta em 
média cinco mil pessoas todos os anos. É preciso ampliar a oferta de 
habitação e gerar empregos para quem está chegando”, finalizou. 

Com a experiência à frente de 
cargos públicos, incluindo uma dire-
toria na Secretaria de Planejamento, 
o engenheiro civil Evandro Luiz 
Schüller, entende que a construção 
de prédios na região central será 
benéfica, trazendo mais vida para 
seu entorno. “Acabou o horário 
comercial, o Centro fica sem vida. 
É necessário levar moradias para 
região e esses espigões surgem 
como alternativa”, explicou. 

Existe uma tendência de loco-
moção a pé, em razão da proximi-
dade de escolas e escritórios, na sua análise. Mas faz uma ressalva 
quanto ao trâmite dos processos de aprovação, sempre observando 
os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) e viário.

Mais densidade = Custo menor Mais vida para o Centro



O arquiteto e urbanista Christian Kram-
beck, sócio do escritório Terra Arquitetura e 
professor do curso de arquitetura da Furb, é 
favorável a densidade, diversidade, mistura de 
usos e cidades compactas, com adoção da ca-
minhada, da bicicleta e do transporte coletivo 
como meios de transporte para trabalhar. Por 
outro lado, entende não haver ganho algum 
para cidade onde há edifícios altos demais, nem 
concentrar potencial construtivo e os bônus ur-
banos da infraestrutura do entorno nas mãos de 
poucos. “Os Interesses econômicos e individuais 
não devem prevalecer sobre o coletivo, público 
e futuro da cidade”, alertou.

No seu entendimento deveria haver algumas áreas específicas, restritas 
e previamente analisadas para construção de edifícios mais altos, acima de 
18 pavimentos. Como elas não existem, o profissional defende a regra de 
aproveitamento do coeficiente com um gabarito de altura mais baixo, onde 
quem extrapolar a área pagaria uma taxa. Esse valor aplicado em infraestrutura 
urbana, e espaços públicos e praças. Não em obras viárias. 

O geólogo Juarês José Aumond assinala 
que a cidade vive um dilema. Ou direciona seu 
crescimento, pensando no futuro a médio e longo 
prazo, ou desconsidera as condições geológicos 
e geomorfológicos e as suas consequências e 
riscos, advindos dos condicionantes geoclimáti-
cos. Ele é defensor de uma lenta, mas gradual e 
contínua transferência da administração muni-
cipal para o norte da cidade, especialmente nas 
Itoupavas, onde a morfologia da paisagem e as 
condições hidrológicas são mais adequadas.

O geólogo chama atenção para necessidade 
de planejar o futuro, não ficando à mercê de 
soluções imediatistas, como a construção de 
espigões. O Sul da cidade, por sua as condições naturais, não são favoráveis.

Outros impactos negativos podem surgir no tráfego urbano que tor-
nará ainda mais problemático se a cidade seguir se verticalizando com 
arranha-céus. Ele é taxativo: “Este tipo de construção pode até contribuir 
para minimizar momentaneamente a carência de apartamentos e a falta de 
espaços para serviços e escritórios na área central. No entanto, desfigura 
esteticamente a paisagem urbana de Blumenau. A verticalização urbana 
deverá ser repensada para não agravar ainda mais os problemas atuais de 
imobilidade urbana”.

Na análise do 
ambientalista Lauro 
Eduardo Bacca, obras 
desta ordem de gran-
deza devem ser muito 
bem pensadas. A ver-
ticalização urbana é 
bem-vinda, pois evita a 
ocupação de grandes 
áreas ambientais com 
construções horizon-
tais. No entanto, alerta 
para que critérios não 
sejam apenas os co-
merciais e de lucro para o setor imobiliário. 

O renomado defensor da natureza não é con-
tra os espigões, principalmente se erguidos com 
critérios de afastamentos que permitam ventilação 
e pelo menos um pouco de insolação. O impacto 
visual, estético e ambiental dos espigões, no en-
-tanto, pode variar enormemente, dependendo 
da sua localização. Cita como exemplo, o edifício 
construído na Ponta Aguda, muito próximo ao 
rio e junto à curva mais icônica do Itajaí Açu e de 
estreitamento do vale. “Foi um erro imperdoável. A 
Prefeitura de Blumenau sequer deveria ter levado 
o assunto para discussão”, sentencia, lamentando 
que outros “espetões” que ali serão ou estão sendo 
erguidos, consolidarão este impacto negativo à 
paisagem do local. “Sequer o interesse turístico foi 
considerado”, acredita.

Já o espigão existente próximo ao Corpo de 
Bombeiros, num bairro com seu limite espremido 
entre a Vila Nova, o Centro e a Velha, impacta bem 
menos. 

Quanto a prédio que será erguido na esquina das 
ruas Namy Deeke e Getúlio, seu temor é o impacto 
na fauna no Parque São Francisco. Nele e em outras 
edificações menores que surgirão nas proximidades, 
seria interessante prever formas de impedir o impacto 
paisagístico e luminoso na mata do Parque. Correm 
o risco, por exemplo, de ver insetos atraídos pelas 
luzes, entrando em recintos de moradia, trabalho 
ou hospedagem.

Áreas específicas para prédios altos

Crescimento para região Norte

Sim para verticalização, 
mas sem exageros



Karl Rischbieter, um dos 
fundadores da AEAMVI, 
faleceu aos 91 anos

Se auto definindo como 
um ex-workaholic, com 
uma rotina que come-

çava cedo, entre 5 e 6 horas 
da manhã, o engenheiro Karl 
Rischbieter faleceu no dia 03 
de dezembro do ano passado, 
aos 91 anos. Era o único fun-
dador da AEAMVI ainda vivo 
e sua história foi resgatada 
na edição 109 do Mutirão, de 
fevereiro de 2014, logo após 
as comemorações de 60 anos 
de fundação da entidade.

Era casado com Freya, já 
falecida. Uma união que du-
rou 50 anos, com quem teve 
os filhos Ivo, Carlos, Walter 
e Marcos. Na entrevista ao 
Mutirão, o reconhecido pro-
fissional contou que por conta 
da idade e em razão de um 
infarto, mesmo tendo uma 
vida regrada, mas que o obri-
gou a implantar stents, havia 
diminuído a carga de trabalho. 
Mesmo assim, matinha uma 
rotina diária de trabalho em 
sua empresa. 

Dotado de uma memória 
privilegiada, Karl recordou fa-
tos de sua juventude e relem-
brou seus principais desafios 
profissionais. Ele foi um dos 
principais responsáveis pela 
ampliação da rede de energia 
elétrica em Santa Catarina.

Nascido em Florianópolis, 

��������������������������������������������������������������������������

Homenagem

AEAMVI presente 
no Encontro 
Estadual do 
Crea Jr-SC

O presidente Ewerson 
Lombardi representou a AE-
AMVI no 10º ENESC Expe-
rience – Encontro Estadual 
do Crea Jr-SC. O evento ocor-
reu entre os dias 20 e 22 de 
novembro do ano passado, 
gratuito e de forma virtual, no 
Canal de Youtube do CREA-Jr 
e do CREA-SC.

A participação do pre-
sidente da AEAMVI foi no 
último dia de evento. Ao lado 
dos engenheiros civis Kamila 
Rodrigues da Silva e Mauro 
Antônio De Couet, foi um 
dos painelistas do evento, 
abordando o tema: “A Impor-
tância dos Profissionais nas 
Entidades de Classe”. 

O ENESC teve quatro tri-
lhas de conhecimento como 
foco principal: Carreira, Ne-
gócios e Mercado; Lideran-
ça, Trabalho em Equipe e 
Desenvolvimento Pessoal; 
Sistema Confea/Crea e Mútua 
e Engenharia.

Entre os subtemas de-
batidos, destaque para a 
preparação para entrevistas 
de emprego, desenvolvi-
mento em processos seleti-
vos, divulgação da imagem 
profissional, habilidades para 
o cotidiano profissional e 
pessoal, assuntos em pauta 
no mercado da engenharia, 
futuro das profissões e in-
formações sobre o sistema 
Confea/Crea/Mútua.

adotou Blumenau. Começou a 
vida profissional na década de 
50 após se formar na Univer-
sidade Federal de Itajubá, em 
Minas Gerais. 

Em terra mineiras, viveu 
por seis anos em Minas. Lá 
completou o científico e fez 
um curso de engenharia com-
pleto, incluindo as áreas de 
civil, mecânica, elétrica e tele-
comunicações. Posteriormen-
te foi para Europa, onde fez 
estágios em empresas suíças 
e alemãs.

Em Blumenau trabalhou 
com o sogro, Rudi Nebelung, 
na empresa Walter Schmi-
dt. Por sua inciativa, foram 
criadas cooperativas para 
implantar pequenas usinas e 
estações de bombeamento 
em arrozeiras.

Fundação da AEAMVI

Sua vinda para Blumenau 
coincidiu com o movimento 
em torno da criação de uma 
associação de engenheiros 
– hoje a AEAMVI. Era uma 
necessidade na avaliação do 
engenheiro. O objetivo era 
zelar pelo bom desempenho 
das atividades de engenharia 
e arquitetura e auxiliar na de-
cisão de criação de leis. 

Vida pública
No início da década de 60 

recebeu convite para atuar na 
Comissão de Energia Elétrica 
e depois como diretor técnico 
da Celesc. Foram 10 anos na 
capital até retornar para Blu-
menau, onde passou a atuar 
na iniciativa privada. Sua traje-
tória pelo setor público conta 
ainda com passagens pelos 
governos de Jorge Bornhau-
sen e Espiridião Amin. 

Hobbies
Seus passatempos prefe-

ridos incluíam a leitura de li-
vros técnicos, de física quânti-
ca, medicina e biografias, além 
de jornais diários. Gostava de 
música clássica e costumava 
patrocinar projetos na área, 
especialmente no Teatro Car-
los Gomes e da Igreja.

Aos 33 anos de ida-
de, a engenheira flo-
restal Glaucia Gebien 

assumiu o mais importante 
desafio profissional de sua 
carreira. Ela recebeu o con-
vite do engenheiro civil e 
de segurança do trabalho 
Carlos Alberto Kita Xavier, 
presidente do CREA-SC, para 
ocupar a diretoria regional da 
Inspetoria do CREA-SC em 
Blumenau, durante a gestão 
2021-23. Chega com dispo-
sição para abrir as portas da 
Inspetoria aos profissionais e 
aproximá-los ainda mais do 
Sistema Confea, CREA-SC e 
Mútua. Nesta reportagem, 
você conhecerá um pouco 
mais sobre a profissional 
e seus planos à frente da 
Inspetoria.

Ao aceitar o inesperado 
convite, Glaucia sentiu-se 
lisonjeada, fazendo questão 
de destacar que Blumenau 
conta com muitos profis-
sionais gabaritados e com 
mais tempo de profissão, 
em condições de assumir 
a função. “Estou ciente da 
responsabilidade no cargo, 
mas sei que terei apoio do 
colégio de inspetores, assim 
como dos funcionários que 
trabalham na Inspetoria” 
destacou. Glaucia é a primei-
ra mulher a ocupar a função 
em Blumenau. Apenas três 

Conheça mais sobre a 
engenheira florestal Glaucia Gebien
�������	��������������
�������������������������� ����������������
������������

Na vida profissional, Glau-
cia não atuou num único ramo. 
Já desenvolveu projetos de 
educação ambiental, inventá-
rio florestal, reserva legal, área 
de cobertura florestal mínima 
preservada, compensação 
ambiental, supressão de ve-
getação, laudos para corte de 
árvores isoladas, projetos de 
recuperação de áreas degra-
dadas, diagnósticos socioam-
bientais, estudos de conformi-
dade ambiental, licenciamento 
ambiental, CAR.

Atualmente, focou-se no 
escritório e à função de profes-
sora universitária, ministrando 
aulas na Uniasselvi. Também 
preside a Associação de Enge-
nheiros Florestais do Vale do 
Itajaí (AEFVale) e dedica parte 
de sua atribulada agenda co-
mo secretária geral Sociedade 
Brasileira de Engenheiros Flo-
restais (SBEF). E como forma de 

divulgar a profissão, apresenta 
o programa de rádio Falando 
sobre Engenharia, pelas ondas 
da Rádio Clube de Blumenau. 
É todos os sábados, das 10 às 
11 da manhã, em parceria com 
a AEAMVI.

Outras funções

Entre 2015 e 2020, Glau-
cia foi conselheira na Câmara 
Especializada em Engenharia 
Florestal do CREA-SC. Em 2018 
teve a oportunidade de tam-
bém fazer parte da Diretoria 
do Conselho.

No ano passado, concor-
reu como candidata a vereado-
ra nas eleições de Blumenau. 
Foi a única profissional da área 
de engenharia inscrita no TSE. 
Ela concorreu pelo Cidadania, 
obtendo 312 votos, ficando 
com uma das suplências da 
sigla. Seu partido elegeu Bruno 
Cunha.

Glaucia também preten-
de reforçar os laços com a 
AEAMVI, sinalizando que o 
pensamento da Associação 
vai ao encontro do que pensa 
para a Inspetoria, focando na 
valorização dos profissionais, 
nas diversas áreas de atuação. 
Para tanto, está montando um 
colégio de Inspetores repre-

sentativo, propiciando uma 
grande troca de informações. 

Já sinalizou com apoio da 
Inspetoria para realização das 
palestras técnicas e o retorno 
das reuniões festivas já a partir 
deste ano, quando o cenário 
da pandemia diminuir. Do 
mesmo modo, a realização de 
outras ações conjuntas.

Dentre as metas já estabe-
lecidas pela recém empossada 
diretora regional da Inspetoria 
do CREA-SC, destaca-se sua 
vontade de abrir as portas aos 
profissionais e aproximá-los do 
sistema. Ela relembra que co-
meçou a participar das reuniões 
da Inspetoria em 2015 como 
convidada, onde tinha acesso a 

informações interessantes aos 
profissionais: “Mas que ficavam 
restritas àqueles que faziam par-
te do sistema, seja como inspe-
tor, conselheiro ou funcionário 
do CREA”, lamentou. Desde 
então, percebeu a necessidade 
de divulgar estas informações 
entre os demais colegas pro-
fissionais e passou a fazer isso. 

PROFISSIONAL MULTITAREFAS 

ESTREITANDO PARCERIAS COM A AEAMVI

ABRINDO AS PORTAS DA INSPETORIA

mulheres ocupam o cargo 
nas 30 Inspetorias de Santa 
Catarina. 

 Natural de Blumenau, 
Glaucia é engenheira florestal 
com mestrado em engenha-
ria ambiental, com formação 
na Furb em 2010 e 2013, 
respectivamente. Entre o ano 
de formação até o ano passa-
do, atuava como profissional 
autônoma, quando decidiu 
abrir sociedade com mais 
dois profissionais de outras 
áreas da engenharia, fazendo 
surgir a FSG Engenharia & 
Empreendimentos. 

Seu objetivo é mostrar aos pro-
fissionais que o CREA não é um 
sistema arrecadatório e sim fis-
calizador e que por ele existir há 

a procura por profissionais das 
mais diversas áreas da engenha-
ria, agronomia e geociências. 
“Tenho vários outros projetos 
em mente, mas primeiro pre-
ciso verificar com a sede se é 
possível colocá-los em prática. 
Mas podem ter certeza que to-
dos são para facilitar a vida dos 
profissionais”, antecipou.

 Glaucia no progama Falando 
sobre Engenharia



Karl Rischbieter, um dos 
fundadores da AEAMVI, 
faleceu aos 91 anos

Se auto definindo como 
um ex-workaholic, com 
uma rotina que come-

çava cedo, entre 5 e 6 horas 
da manhã, o engenheiro Karl 
Rischbieter faleceu no dia 03 
de dezembro do ano passado, 
aos 91 anos. Era o único fun-
dador da AEAMVI ainda vivo 
e sua história foi resgatada 
na edição 109 do Mutirão, de 
fevereiro de 2014, logo após 
as comemorações de 60 anos 
de fundação da entidade.

Era casado com Freya, já 
falecida. Uma união que du-
rou 50 anos, com quem teve 
os filhos Ivo, Carlos, Walter 
e Marcos. Na entrevista ao 
Mutirão, o reconhecido pro-
fissional contou que por conta 
da idade e em razão de um 
infarto, mesmo tendo uma 
vida regrada, mas que o obri-
gou a implantar stents, havia 
diminuído a carga de trabalho. 
Mesmo assim, matinha uma 
rotina diária de trabalho em 
sua empresa. 

Dotado de uma memória 
privilegiada, Karl recordou fa-
tos de sua juventude e relem-
brou seus principais desafios 
profissionais. Ele foi um dos 
principais responsáveis pela 
ampliação da rede de energia 
elétrica em Santa Catarina.

Nascido em Florianópolis, 
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Homenagem

AEAMVI presente 
no Encontro 
Estadual do 
Crea Jr-SC

O presidente Ewerson 
Lombardi representou a AE-
AMVI no 10º ENESC Expe-
rience – Encontro Estadual 
do Crea Jr-SC. O evento ocor-
reu entre os dias 20 e 22 de 
novembro do ano passado, 
gratuito e de forma virtual, no 
Canal de Youtube do CREA-Jr 
e do CREA-SC.

A participação do pre-
sidente da AEAMVI foi no 
último dia de evento. Ao lado 
dos engenheiros civis Kamila 
Rodrigues da Silva e Mauro 
Antônio De Couet, foi um 
dos painelistas do evento, 
abordando o tema: “A Impor-
tância dos Profissionais nas 
Entidades de Classe”. 

O ENESC teve quatro tri-
lhas de conhecimento como 
foco principal: Carreira, Ne-
gócios e Mercado; Lideran-
ça, Trabalho em Equipe e 
Desenvolvimento Pessoal; 
Sistema Confea/Crea e Mútua 
e Engenharia.

Entre os subtemas de-
batidos, destaque para a 
preparação para entrevistas 
de emprego, desenvolvi-
mento em processos seleti-
vos, divulgação da imagem 
profissional, habilidades para 
o cotidiano profissional e 
pessoal, assuntos em pauta 
no mercado da engenharia, 
futuro das profissões e in-
formações sobre o sistema 
Confea/Crea/Mútua.

adotou Blumenau. Começou a 
vida profissional na década de 
50 após se formar na Univer-
sidade Federal de Itajubá, em 
Minas Gerais. 

Em terra mineiras, viveu 
por seis anos em Minas. Lá 
completou o científico e fez 
um curso de engenharia com-
pleto, incluindo as áreas de 
civil, mecânica, elétrica e tele-
comunicações. Posteriormen-
te foi para Europa, onde fez 
estágios em empresas suíças 
e alemãs.

Em Blumenau trabalhou 
com o sogro, Rudi Nebelung, 
na empresa Walter Schmi-
dt. Por sua inciativa, foram 
criadas cooperativas para 
implantar pequenas usinas e 
estações de bombeamento 
em arrozeiras.

Fundação da AEAMVI

Sua vinda para Blumenau 
coincidiu com o movimento 
em torno da criação de uma 
associação de engenheiros 
– hoje a AEAMVI. Era uma 
necessidade na avaliação do 
engenheiro. O objetivo era 
zelar pelo bom desempenho 
das atividades de engenharia 
e arquitetura e auxiliar na de-
cisão de criação de leis. 

Vida pública
No início da década de 60 

recebeu convite para atuar na 
Comissão de Energia Elétrica 
e depois como diretor técnico 
da Celesc. Foram 10 anos na 
capital até retornar para Blu-
menau, onde passou a atuar 
na iniciativa privada. Sua traje-
tória pelo setor público conta 
ainda com passagens pelos 
governos de Jorge Bornhau-
sen e Espiridião Amin. 

Hobbies
Seus passatempos prefe-

ridos incluíam a leitura de li-
vros técnicos, de física quânti-
ca, medicina e biografias, além 
de jornais diários. Gostava de 
música clássica e costumava 
patrocinar projetos na área, 
especialmente no Teatro Car-
los Gomes e da Igreja.




