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A ABEF, por meio de assembleia geral, 
promoveu a alteração de seu estatuto so-
cial, passando a aceitar novas categorias 
de associados. Assim, além das tradicio-
nais empresas de engenharia de funda-
ções e geotecnia que, como titulares, já 
integram a Associação, serão aceitos os 
seguintes associados colaboradores: I) 
Pessoas jurídicas (que não se enquadram 
na categoria titular); II) Profissionais de 
engenharia; III) Estudantes.  Essa nova ca-
tegoria poderá contar com os seguintes 
benefícios: 

• Descontos nas aquisições de publica-
ções, nos eventos da ABEF e de suas con-
veniadas (conforme regras específicas), 
inclusive seminários, palestras e cursos 
ministrados pela entidade;

• Acesso ao acervo técnico da ABEF para 
pesquisas, incluindo os arquivos dos SE-
FE’s, desde o primeiro, realizado em 1985.

• Espaço para relacionarem suas marcas 
e nomes às da ABEF, podendo divulgar 
seus serviços e produtos no site institu-

cional, neste Informativo Geotécnico e 
demais plataformas de publicidade da 
Associação.

• Inclusão de seus dados e informa-
ções nos classificados internos para ne-
tworking e troca de know-how com de-
mais associados.

Desde 1980, quando foi constituída, a As-
sociação admitia, em seus quadros, so-
mente empresas executoras de serviços 
de engenharia de fundações e geotecnia. 
De acordo com os Diretores e Conselhei-
ros, a decisão de alteração do estatuto foi 
tomada para atender a alta demanda no 
setor pela consideração de outros tipos 
de associados, pedidos constantes de di-
versas entidades, empresas fornecedoras 
de serviços, equipamentos, máquinas e 
produtos correlatos, além de profissio-
nais e estudantes do ramo.

Os interessados em associar-se podem 
obter mais informações através dos 
seguintes contatos: abef@abef.org.br; 
www.abef.org.br; (11) 3052-1284.

ABEF ALTERA ESTATUTO E AMPLIA 
CATEGORIAS DE ASSOCIADOS



2

A IMPORTÂNCIA 
DE PARTICIPAR DA 
ASSOCIAÇÃO DE SEU 
SETOR

e destacar-se nesse novo cenário que 
se vislumbra. Com a troca constante 
e mais intensiva de informações e co-
nhecimento, observando estratégias 
de mercado, estudos de custo, cláusu-
las legais de proteção, as empresas ob-
terão muito mais sucesso. O ambiente 
legítimo e mais eficaz para tanto é jus-
tamente a associação que representa 
o setor, no caso das empresas de en-
genharia de fundações e geotecnia, no 
Brasil, a ABEF.
Afirmo, agora, por experiência própria: 
a SONDOSOLO, empresa da qual sou 
sócio, faz parte do quadro associativo 
da ABEF desde 1995! Portanto, já são 
23 anos participando, fielmente, da en-
tidade que defende o setor. Incialmen-
te, como representante de empresa 
associada e, com o passar do tempo, 
eleito Diretor ou Conselheiro nas as-
sembleias gerais de várias gestões, 
encontro-me, dede 2014, e, se Deus 
permitir, até 2020, à frente do honroso 
cargo de Diretor Presidente desta ins-
tituição, podendo garantir, sem dúvi-
da, que, mais que serviços voluntários 
prestados nesses anos todos à ABEF 
e ao setor, tenho aprendido cada vez 
mais e mais sobre o que vem a ser uma 
empresa de engenharia de fundações e 
geotecnia. Não basta, afinal, ser enge-
nheiro geotécnico, por mais especiali-
zado que seja. Para trilharmos por essa 
seara, temos que ser empresários e a 
melhor faculdade para tanto, além da 
própria empresa, é a associação do se-
tor, em nosso caso, a ABEF.
Agradeço, portanto, aos meus colegas 
empresários que já compõem a ABEF e 
convido aqueles que ainda não fazem 
parte a associarem-se, de modo que 
possamos aumentar nossas forças para 
defendermos os interesses de nossas 
empresas e de nosso setor, lembran-
do que, por assembleia geral, e para 
atender a uma antiga demanda, am-
pliaram-se as categorias de associados, 
admitindo-se, doravante, empresas que 
não sejam, propriamente, executoras 
de fundação e geotecnia, mas tenham 
atividades correlatas, além de pessoas 
físicas, como engenheiros e estudantes. 
Pela valorização de nossas empresas e 
pelo fortalecimento de nosso setor, es-
tejamos sempre unidos na ABEF! 

É muito importante, senão vital, que 
estejamos ligados às associações de 
nosso setor, afinal, quando permane-
cemos unidos, mais fortalecidos esta-
remos para encarar as adversidades. 
De fato, já na Idade da Pedra, o homem 
compreendeu que, ao se reunir em gru-
pos, saía-se mais bem-sucedido, fosse 
para afastar predadores, fosse para 
construir abrigos ou buscar alimentos 
por meio da caça e da pesca. Quando 
da chamada “Grande Depressão”, em 
1929, ocasião em que a quebra da Bol-
sa de Valores de New York levou quase 
o mundo todo à bancarrota, gerando 
elevadíssimas taxas de desemprego, 
forte diminuição das produções indus-
trial e agrícola, bem como drásticas 
quedas dos PIB’s de vários países, inú-
meras associações foram constituídas 
para defenderem os interesses dos 
mais variados setores. 
No momento, aliás, desde 2014, o 
Brasil passa por severa crise político-
-econômica, a qual tem tudo para ser 
superada pelo novo governo recém-
-eleito, democraticamente, pelo povo.  
A restauração da segurança jurídica, 
certamente, proporcionará novos in-
vestimentos internos e externos, mor-
mente no âmbito da construção civil e 
da infraestrutura. Um setor fortaleci-
do pela união de seus representantes 
poderá, mais facilmente, reinserir-se 
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SONDOSOLO 
EXECUTA OBRA 

COM ESTACAS 
HOLLOW 

AUGER PARA 
SOLUCIONAR 

RECALQUES NO 
PISO DA LOJA 

ATACADÃO, DE 
PELOTAS

A loja Atacadão, de Pelotas, RS, localiza-
da na Avenida Presidente João Goulart, 
precisou passar por uma grande refor-
ma. Tendo sido construída num terre-
no de várzea, cujo solo é composto por 
material compressível, com alto nível 
de lençol freático próximo à superfície, 
o piso do estabelecimento sofreu sérias 
deformações e recalques, prejudicando 
a circulação de clientes, funcionários e, 
principalmente, de máquinas empilha-
deiras. O desnível, em alguns pontos, 
ultrapassava 20 centímetros, problema 
que reduzia em 70% a capacidade de ar-
mazenamento da loja. 

Para corrigir os defeitos, foi necessário 
desenvolver um novo projeto de esta-
queamento, com o grande desafio de 
ser executado dentro do prazo de seis 
meses, sem interromper o funciona-
mento da loja e com a utilização de má-
quinas que coubessem dentro do prédio 
com sete metros de pé direito. “Nosso 
cliente queria uma estaca que pudesse 
ser executada dentro do supermercado. 
Assim, foi necessário que utilizássemos 
máquinas que conseguissem operar 
com essa limitação de altura. Além dis-
so, recebemos outra determinação no 
sentido de que se executassem as esta-

CONTEÚDO TÉCNICO

cas sem usar água na perfuração, para 
não fazer lama no local”, explicou o di-
retor da Sondosolo, engenheiro José 
Veríssimo Nery Filho. 

“Como se tratava de um estabelecimen-
to já existente, que apresentava sérias 
patologias de recalques, decidiu-se es-
taquear o piso e a solução adotada, para 
minimizar impactos na operação da 
loja, foi o uso de estacas Hollow Auger, 
executadas pela empresa Sondosolo. A 
vantagem desse tipo em relação à esta-
ca raiz é que as próprias hélices do tra-
do fazem o transporte do solo escavado 
para a superfície, sem a necessidade de 
uso de água”, esclareceu o engenheiro 
Ilan Gotlieb, diretor da MG&A, que par-
ticipou como consultora sobre o proje-
to do piso industrial, desenvolvido pela 
empresa PCON Engenharia. 

Referido projeto contou com uma laje 
de concreto armado sobre Estacas 
Hollow Auger, de 30 cm de diâmetro, 
com profundidade de 33 metros, para 
70 toneladas de capacidade de carga 
cada uma. Foram projetadas 581 esta-
cas para piso e baldrames, totalizando 
16.048 metros. O trabalho foi realizado 
com a utilização de quatro perfuratrizes 
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Vicente Manzalli, diretor da Sondosolo 
e presidente da ABEF, o uso de estacas 
Hollow Auger vem sendo cada vez mais 
requisitado devido a algumas particula-
ridades como a não utilização de água 
durante a perfuração e a possibilidade 
de intervenção em locais onde a ocor-
rência de vibrações, causadas por ou-
tros tipos, possa prejudicar estruturas 
pré-existentes no entorno, além de se-
rem indicadas para áreas pequenas e 
de difícil operação. “A Sondosolo vem 
executando esse tipo de estacas como 
solução de fundações tanto em obras 
em fase de construção como em áreas 
já em funcionamento, tais como indús-
trias, supermercados e ampliações de 
edifícios”, afirmou. 

Todo o trabalho de reestruturação do 
piso da loja Atacadão, de Pelotas, foi 
realizado, com total sucesso, no prazo 
contratual, com mínima interferência 
no fluxo de clientes e preservação da 
movimentação de empilhadeiras de re-
posição de mercadorias, respeitando, 
assim, a logística do estabelecimento, 
apesar da complexidade da obra.

Link Jet 500, com adaptações necessá-
rias para suportarem trabalho pesado, 
consequência de diâmetro e profun-
didade das estacas, além de uma má-
quina em “standby”, que permitiria 
eventuais substituições, caso ocorresse 
algum problema, auxiliando, também, 
no rodízio para a manutenção preventi-
va dos equipamentos. 

Além disso, a obra foi executada por se-
tores, isolados por paredes provisórias, 
construídas até o pé direito do prédio. 
“Outra dificuldade executiva, por se tra-
tar de ambiente fechado, foi o problema 
da exaustão dos gases decorrentes das 
descargas das máquinas. Então, para 
cada máquina trabalhando, havia uma 
ventoinha e uma tubulação que levava 
esses gases tóxicos para fora do super-
mercado, garantindo, assim, ambiente 
saudável e seguro para os trabalhado-
res da obra e para as demais pessoas 
que circulavam nos outros espaços da 
loja”, informou o engenheiro José Ve-
ríssimo Nery Filho.

De acordo com o engenheiro Gilberto 
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PARCELAMENTO 
DE 13º SALÁRIO

O 13º salário é considerado um direito 
essencial do trabalhador, assentado em 
uma das chamadas cláusulas pétreas 
da Constituição Federal do Brasil, não 
podendo, portanto, conforme defendido 
pela maioria dos juristas, ser suprimido 
nem mesmo por emenda constitucional. 

De fato, a Carta Magna do país, promul-
gada em 1988, abarcou esse direito, 
nascido em 1962, investindo-o de força 
constitucional, conforme se depreende 
do dispositivo abaixo transcrito: 

“...
Art. 7º São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição so-
cial:
...
VIII - décimo terceiro salário com base 
na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria;
...”

Conhecido também como “Gratificação 
de Natal”, além da guarida constitucio-
nal, o 13º salário encontra regulamen-
tação nas Leis Federais ns. 4.090/1962 
e 4.749/1965, as quais dispõem que o 
pagamento deve ser feito em duas par-
celas, sendo a primeira, equivalente 
a 50% do valor, paga até o dia 30 de 
novembro, e a segunda, equivalente 
aos 50% restantes, até o dia 20 de de-
zembro do mesmo ano. Citada legisla-
ção determina, ainda, que, sobre a pri-
meira parcela, não incidirão quaisquer 
descontos, sendo que os abatimentos 
de imposto de renda, INSS e pensão 
alimentícia (quando houver) devem ser 
considerados sobre a segunda parcela. 

A Reforma Trabalhista, operada, es-
sencialmente, pelas Leis Federais ns. 

13.429/2017 e 13.467/2017, esta, em vi-
gor desde novembro de 2017, tratou de 
proteger esse direito tão importante do 
trabalhador, deixando claro, no inciso V 
do artigo 611 – B da Nova CLT, que deve 
permanecer preservado o valor nomi-
nal do décimo terceiro salário, não po-
dendo ser suprimido ou reduzido. 

Como se vê, a legislação pátria vem 
fortalecendo o 13º salário desde a sua 
instituição, à época dos presidentes 
João Goulart e Castello Branco, elevan-
do-o das leis ordinárias para a norma 
máxima constitucional e para nosso 
chamado Código Laboral. 

É importante observar que o espírito ino-
vador da chamada Reforma Trabalhista, 
visa, essencialmente, à atualização de 
uma legislação de mais de 70 anos, ten-
do valorizado a autonomia da vontade 
das partes (empregador e empregado), 
para que possam contratar e distratar, 
estando preservados, naturalmente, to-
dos os direitos essências da relação la-
boral, conforme contidos no artigo 7º, 
seus vários parágrafos, incisos e alíneas, 
da Constituição Federal do Brasil. 

É nesse sentido que, garantindo o 13º 
salário como direito consolidado do tra-
balhador, não admitindo, como visto, 
sua supressão ou redução, atualmen-
te, é possível transigir, bilateralmente, 
sobre o parcelamento dessa gratifica-
ção, desde que se observe uma série 
de quesitos e procedimentos.

As empresas associadas da ABEF têm 
acesso aos integrais pareceres jurídicos 
sobre essa questão, podendo, se neces-
sário for, em negociação com seus em-
pregados, compor o parcelamento do 
13º salário, medida que, em tempos de 
crise econômica que atinge gravemente 
o setor de engenharia de fundações e 
geotecnia, pode ser salutar para ambas 
as partes, quando uma poderá honrar o 
pagamento e a outra, receber. 

Não se deve proceder com o parce-
lamento do 13º salário sem a devida 
orientação jurídica, pois, como mencio-
nado, há procedimentos legais a serem 
observados. A empresa associada que 
tiver interesse pode e deve entrar em 
contato conosco pare obter a consulto-
ria de advogado.

Marco Aurélio Alves Costa
Diretor Executivo e Jurídico
OAB/SP 295.710

COLUNA JURÍDICA
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ABEF E ABMS 
ASSINAM 

PROTOCOLO DE 
INTENÇÕES

Por ocasião do COBRAMSEG 2018, na 
cidade de Salvador, Bahia, os diretores 
da ABEF e da ABMS reuniram-se para 
assinar um Protocolo de Intenções, 
visando à realização de várias ativida-
des em prol da engenharia geotécnica, 
documento que também regulamenta 
as relações entre as duas instituições, 
acerca de seus direitos e deveres recí-
procos. 

“Esse protocolo é ponto de partida 
para que muitas outras atividades se-
jam realizadas conjuntamente por nos-
sas associações”, afirmou o presidente 
da ABMS Nacional, engenheiro Ales-
sander Kormann, no que foi acompa-
nhado pelos diretores dos vários núcle-
os regionais daquela Associação, que 
estiveram presentes à sessão para re-
ferendar a importante decisão e apro-
veitaram para convidar a ABEF a parti-
cipar mais dos eventos que promovem 
pelo país afora.    

O engenheiro Gilberto Manzalli, diretor 
presidente da ABEF, agradeceu a caloro-
sa acolhida oferecida pela ABMS duran-
te o congresso e afirmou que o docu-
mento ali celebrado representa a união 
da ciência geotécnica à atuação prática 
das empresas que executam obras des-
sa natureza. “Com esse protocolo, am-
pliaremos as ações conjuntas da ABEF 
e da ABMS, unindo, cada vez mais, os 
estudos de engenharia geotécnica às 
práticas executadas pelas empresas nos 
campos de obra, como, aliás, já temos 
atuado em várias frentes – e não pos-

so deixar de citar nossos colegas enge-
nheiros projetistas da ABEG”. 

Dentre as ações conjuntas da ABEF 
e da ABMS o protocolo considera: I) 
Atuação para a disseminação de boas 
práticas de engenharia de fundações 
e de engenharia geotécnica no país; II) 
Planejamento e realização de cursos e 
eventos, em particular os tradicionais 
SEFE – Seminário de Engenharia de 
Fundações Especiais e COBRAMSEG – 
Congresso Brasileiro de Mecânica dos 
Solos e Engenharia Geotécnica; III) Es-
forço para a conquista de associados 
nas diferentes regiões do país, de modo 
a fortalecer o setor de engenharia de 
fundações e geotecnia; IV) Divulgação 
de estudos, com eventuais publicações 
de recomendações e manuais técni-
cos; V) Manutenção da independência 
de ambas as Associações e respeito às 
áreas em que as mesmas tradicional-
mente atuam individualmente.

Embora a ABEF e a ABMS atuem jun-
tas, informalmente, há muito tempo, 
esse Protocolo de Intenções, cujo tex-
to foi desenvolvido em conjunto pelo 
referido diretor presidente da ABMS 
Nacional e pelo diretor executivo e jurí-
dico da ABEF, advogado Marco Aurélio 
Alves Costa, investiu de maior legitimi-
dade essa relação, uma vez que apro-
vado em assembleias gerais das duas 
instituições, permitindo a ampliação 
das ações, com total segurança, em fa-
vor da engenharia geotécnica e de seus 
respectivos associados.

ARTIGO
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REPORTAGEM

OTIMISMO 
MODERADO 
PARA 2019

O presidente da ABEG, Ilan Davidson 
Gotlieb, apresenta neste artigo as suas 
impressões acerca do desempenho da 
economia em 2019, especialmente dos 
setores de projetos e de execução de 
fundações e geotecnia. Depois de três 
anos muito ruins, Ilan percebe o início de 
um movimento de retomada, envolven-
do especialmente o setor imobiliário e o 
setor de supermercados e atacadistas. 
Leia a íntegra a seguir.
“A longa crise econômica que atraves-
samos provocou uma mudança no com-
portamento dos consumidores. Os ata-
cadões e ‘atacarejos’ transformaram-se 
em alternativa para os consumidores que 
buscavam proteger o seu poder de com-
pra e fazer mais com o mesmo dinheiro. 
As compras compartilhadas entre várias 
famílias passaram a ser uma realidade.
Para atender a esse público, os ataca-
distas tiveram que construir ou destinar 
áreas específicas para que essas famí-
lias pudessem repartir as compras entre 
si.Por força desse movimento, áreas an-
tes destinadas a supermercados conven-
cionais passaram por reformas para que 
pudessem suportar paletes e as estrutu-
ras mais pesadas que caracterizam os 
atacados, o que gerou demandas para 
as empresas de projetos.
Outro setor que voltou a se movimentar 
é o imobiliário. Acreditamos que já ba-

temos no fundo do poço. As empresas 
de projetos geotécnicos começaram a 
receber solicitações mais efetivas desses 
dois segmentos, com a realização efetiva 
de negócios. A tendência é que nos pró-
ximos meses essa nova demanda possa 
chegar às empresas associadas à ABEF.
Para 2019, nossa expectativa é de mode-
rado otimismo. O novo governo eleito 
em 28 de outubro deverá deslanchar os 
projetos de infraestrutura, com decisiva 
participação da iniciativa privada através 
de parcerias público-privadas ou mesmo 
decorrentes da privatização de compa-
nhias estatais.
Algumas etapas precisarão ser cumpri-
das, envolvendo especialmente o ajuste 
nas contas públicas para o qual será in-
dispensável aprovar a reforma da Previ-
dência. O país está maduro e deverá pas-
sar por este teste, dando início efetivo à 
retomada do crescimento sustentado.
As demais variáveis macroeconômicas 
parecem estar em equilíbrio. A inflação 
está sob controle, o dólar não atrapalha 
os negócios e o país tem reservas inter-
nacionais suficientes para segurar even-
tual onda externa negativa. 
Caso esse cenário se confirme até me-
ados de 2019, é muito provável que o 
setor de projetos geotécnicos e a área 
de execução de fundações e geotecnia 
venham finalmente a receber novas de-
mandas, e conseqüentemente contratar 
equipamentos e profissionais e a realizar 
projetos e obras para diversos setores da 
economia.
ABEG e ABEF terão papel importante a 
exercer nesse novo e promissor cenário. É 
importante manter viva e fortalecer ainda 
mais a união das nossas entidades. Que-
remos com isso dar espaço às empresas 
ligadas às nossas duas associações. 
Teremos provavelmente novos entran-
tes nos dois segmentos. Empresas in-
ternacionais voltarão seus olhos para 
o Brasil. Deveremos estar prontos para 
ajudar as empresas aqui instaladas a 
crescer nesse novo cenário, com ou sem 
a realização de parcerias com grupos in-
ternacionais.
Esperamos que o nosso otimismo mo-
derado seja confirmado pelos fatos. Está 
mais do que na hora de deixar para trás a 
maior crise econômica de nossa história!



INSCRIÇÕES:
Poderão ser feitas até 21 de maio de 2019, via internet. 
As vagas para o evento são limitadas, por isso, antecipe-se.

PROGRAMAÇÃO:
Fundação de Edifícios, Pontes, Portos e Obras Especiais. 
Normas Técnicas, Escavações, Regulamentação e
Questões Jurídicas, além de mais uma série de 
temas importantes que você poderá descobrir, 
acessando nosso site: www.sefe.eng.br.

9º SEMINÁRIO DE ENGENHARIA DE 
FUNDAÇÕES ESPECIAIS E GEOTECNIA

3ª FEIRA DA INDÚSTRIA DE FUNDAÇÕES 
E GEOTECNIA

4 A 6 DE JUNHO DE 2019

VENHA
FAZERPARTE

#SEFE9DO
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Estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Seminário de 
Engenharia de Fundações Especiais e Geotecnia.

www.sefe.eng.br    |    Facebook: /SEFE9   |   Instagram: @sefe.9

O evento acontecerá de 4 a 6 de junho de 2019 no Transamerica Expo Center, em
São Paulo, reunindo mais de 9.000 participantes do mundo todo e 1.300 congressistas

para apresentar as novidades da área.
O SEFE oferece condições especiais de inscrição para estudantes e cotas de

patrocínio para empresas interessadas em promover a marca, desenvolver
novos relacionamentos e gerar business.

Descubra e garanta a sua participação no maior evento do setor no Hemisfério Sul,
acesse e acompanhe as novidades:   

 (62) 3214-1005  | secretaria@qeeventos.com.br


