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GESTÃO 2012 - 2017
Crea avança, lança projetos e fica
mais próximo dos profissionais

Atenção profissionais
registrados no Crea-ES
Foram enviados para os e-mails dos profissionais,
os boletos referentes à anuidade de 2015. Aqueles
com situação pendente receberão um aviso do
débito em breve. O pagamento poderá ser feito nos
meses de janeiro, fevereiro e março com desconto,
ou parcelado em até cinco vezes a partir de janeiro
de 2015.
Confira as instruções e legislação de pagamento no
site www.creaes.org.br. Caso não tenha recebido ou
queira tirar dúvidas, o profissional pode entrar em
contato com o Crea-ES por meio dos telefones:
(27) 3334-9948 | (27) 9 9932-4513
ou pelos e-mails anuidades@creaes.org.br | cobranca@creaes.org.br
Fique atento aos prazos e se não encontrar o e-mail na caixa de entrada confira sua caixa de spam.
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EDITORIAL

Os novos desafios da nova gestão
Num amplo esforço de mobilização, o Sistema
Confea/Crea e Mútua realizou, dia 19 de novembro último, a eleição para escolha dos novos
dirigentes para o triênio 2015-2017 no Espírito
Santo e no país. Foram reeleitos, pela vontade
da maioria, o Eng. Civil José Tadeu da Silva
para presidente do Confea, e o Eng. Agrônomo Helder Carnielli para presidente do Crea-ES. Ainda na Mútua capixaba foram eleitos
também: para diretor Geral, o Eng. Agrônomo
Douglas Muniz Lyra, para diretor Administrativo, o Téc. Eletrotécnica Portugal Sampaio
Salles, e pelo plenário como novo diretor Financeiro, o Eng Civil Marco Aurélio Brunetti.
O momento do país, somadas as demandas
novas e históricas do Sistema, impõem uma
nova agenda positiva, com imensa carga de responsabilidade ao presidente Helder Carnielli,
reeleito por ampla maioria dos votos – 87,5%.
Esta margem sinaliza que Helder Carnielli teve
– e tem, o apoio da maioria dos profissionais e
modalidades a favor do seu projeto de trabalho
exaustivamente apresentado em muitas e muitas
oportunidades. E isto se dá num momento em
que o Sistema em todo o país discute a própria
sobrevivência, e a necessidade de adaptar-se aos
novos tempos, vez que a legislação pertinente é a
mesma inspirada há mais de 50 anos.
A união dos profissionais em torno do Conselho, a valorização profissional, o grave problema do sombreamento entre as profissões, a
convivência com o CAU e a questão dos técnicos

4

dentro do sistema são temas complexos, que voltam com força para as mãos de Carnielli, pontuando este novo mandato 2015-2017. Outros
grandes desafios como a interiorização do Conselho, a luta pelo salário mínimo profissional, a
defesa permanente como missão constitucional
do mercado de trabalho e a construção da nova
sede do Crea-ES também estarão presentes na
sua pauta de trabalho.
Não obstante, o presidente mostra-se disposto a
executar o ambicioso projeto de levar o Crea-ES
para perto da sociedade. Para dentro dela. A proposta, de uma ousadia histórica, requer paciência
e disciplina. Afinal, como inserir o Crea-ES na
pauta dos grandes temas da sociedade capixaba?
Como permear, no emaranhado das questões
políticas e lá, de forma hábil e competente, inserir
o nosso Conselho como uma ferramenta de real
importância para o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo?
São perguntas que pedem respostas a curto,
médio e longo prazo à nova gestão, do mesmo
gestor. É o desafio de reinventar-se. No todo, são
desafios que a comunidade dos profissionais registrados no Conselho confiaram, mais uma vez,
ao Eng. Agrônomo Helder Carnielli. Por tudo
isto, desejamos-lhe sucesso, para o bem de todos!
A Unidade de Comunicação, bem como as demais unidades de trabalho do Conselho, gestões,
entidades e parceiros desejam-lhe continuado sucesso e novas conquistas para o 2015, que começa
cheio de esperanças e apreensões país afora.
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Engenheiros do poder público
terão carreira de Estado

O projeto de lei já foi aprovado pelo Congresso
Federal, restando agora a sanção presidencial

O

s profissionais da área
tecnológica que trabalham no poder municipal, estadual ou federal deram
um importante passo na história da engenharia. Foi aprovada
na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), com oito votos contra seis, o Projeto de Lei
nº13/2013, que reconhece como
essenciais e exclusivas de Estado
as carreiras de engenheiro, engenheiro agrônomo e arquiteto.
O Crea-ES junto com o Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) encabeçou essa luta em 2013, quando

o processo ainda estava parado.
O presidente interino do Crea
capixaba, Eng. Mecânico Fred
Rosalém, explica que a interlocução do Conselho com os parlamentares sempre foi trabalhada
focada na valorização dos profissionais abrangidos pelo Sistema.
“Cerca de 70% do PIB brasileiro passa por nossas categorias e a luta pela valorização
profissional, inclusive em órgãos públicos é uma de nossas
bandeiras. Esse é um momento
histórico para os profissionais
das engenharias, agronomia e
arquitetura”.

Pedro França/Agência Senado

VALORIZAÇÃO

PROJETO
Os servidores da área jurídica,
de auditoria e de gestão governamental, agora engenheiros, agrônomos e arquitetos passam a ter
suas atividades reconhecidas e valorizadas pelo Estado, não apenas
na esfera federal, mas também na
municipal e na estadual.
O projeto nº 13/2013 é de autoria do deputado federal José Chaves
(PTB-PE), com o apoio do relator na CCJ, senador Romero Jucá
(PMDB-RR). Caso não haja recurso
para votação em Plenário, a proposta
segue direto para sanção presidencial.
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ESPECIAL

Helder Carnielli é reeleito
presidente do Crea-ES
Aproximadamente 1700 profissionais capixabas votaram
nas eleições do Sistema Confea/Crea-ES e Mútua

O QUE VEM POR AÍ...
Efetivação da construção da nova
sede do Crea-ES;
Conclusão do programa de
descentralização/interiorização;
Mais agilidade no atendimento do
interior;
Ampliação da visibilidade e presença
do Conselho na sociedade capixaba;
Apoio na criação dos clubes de
6

Engenharia pelo Estado;
Cursos, palestras e eventos
profissionais no interior com preços
reduzidos;
Transmissão online das plenárias,
cursos e eventos para profissionais
interessados;
Avanços ainda maiores na luta
pela defesa das engenharias;
Fortalecimento e continuidade do
projeto Crea Itinerante;
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Mais valorização das entidades
de classe;
Modernização institucional,visando
a eficiência,probidade e transparência
nas decisões administrativas e
financeiras;
Ampliação da capacitação e
valorização dos servidores;
Impulsionamento da luta pelo
cumprimento do salário mínimo
profissional.

Profissionais da área tecnológica também elegeram
os novos presidentes do Confea, assim como os
diretores Geral e Administrativo da Mútua-ES
Os profissionais da área tecnológica reelegeram com 80% dos votos, no
dia 19 de novembro, o Eng. Agrônomo Helder Carnielli para presidente
do Crea-ES no triênio 2015-2017.
Trinta e uma urnas foram distribuídas em pontos estratégicos de todo
Espírito Santo para compor as eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua, a segunda maior do Brasil.
Durante todo o dia, os profissionais registrados no Crea capixaba e em dia com suas anuidades
foram às urnas. Dos 32 mil registrados, 23 mil estavam aptos a votar, mas apenas 1.691 votaram.
Entre as principais metas do
presidente reeleito para os próximos três anos está a conclusão
do programa de descentralização
e interiorização, o fortalecimento
do projeto Crea Itinerante, a valorização do salário mínimo profissional e a efetivação da construção
da nova sede do Conselho.
“O primeiro mandato foi essencial para reconstruir um novo Crea
para os profissionais. A partir do
próximo ano, vamos dar continuidade a tudo que foi planejado e

apontado como prioridade para o
Conselho e seus profissionais registrados. Agradeço imensamente
aos profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua pela confiança.
Tenho certeza que estamos no
caminho certo e, hoje, minha responsabilidade e compromisso com
a Engenharia e Agronomia é ainda maior”, comemora Carnielli.
Além do presidente do Crea-ES, foram eleitos o presidente do
Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (Confea) e os diretores
Geral e Administrativo da Caixa de
Assistência dos Profissionais (Mútua). Em âmbito nacional, quem
responderá pelas demandas e interesses da área tecnológica nos próximos três anos será o Eng. Civil José
Tadeu da Silva. Já os profissionais
que estarão à frente da Mútua-ES
serão o Engenheiro Agrônomo
Douglas Muniz Lyra, como diretor
Geral; o técnico em Eletrotécnica
Portugal Sampaio Salles, como diretor Administrativo; e o Eng. Civil
Marco Aurélio Brunetti, como diretor financeiro. O último, eleito pelo
Plenário do Crea-ES.

O presidente reeleito votou na sede do Crea-ES
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ENTREVISTA ESPECIAL

Reeleito com quase 90% dos votos válidos para presidente do Crea-ES no
triênio 2015-2017, o Engenheiro Agrônomo Helder Carnielli já tem um
norte: ocupar todos os espaços possíveis junto à sociedade capixaba. Com o
slogan de que “engenheiro é investimento e não despesa”, ele quer convencer os governos estadual e municipais da importância em se assessorarem
dos profissionais da área tecnológica para dar conta do recado.
Helder está, na verdade, unindo o principal discurso da gestão 2012-2014, que
foi o da valorização profissional, a uma necessidade que se tornou concreta ao longo do tempo. Embora seja o detentor da matriz do conhecimento tecnológico, o
Conselho ainda ocupa espaço acanhado na vida da sociedade capixaba e brasileira.
O presidente reeleito quer inverter essa lógica e fazer com que o Crea-ES seja mais
lembrado – não apenas pelo seus profissionais, mas pelo cidadão.

TÓPICOS:

O presidente foi mais
bem votado do Brasil, com 87%
dos votos contabilizados no ES. A
que se deve a votação expressiva?

HELDER CARNIELLI:

Mostra
que estamos no caminho certo. A
expressão do resultado consolida
nosso projeto à frente do Crea-ES.
Acho que o Conselho tinha uma visão metropolitana, fazia ações para a
capital. Nós fomos com força para o
interior, abrimos inspetorias e novos
espaços. As inspetorias aglomeram
todos os profissionais de todas as
modalidades. Todos os que compõem o Sistema Confea/Crea. Isto
é fantástico como ferramenta do desenvolvimento regional. A interiorização foi o ponto forte.
8

O que se fez no
primeiro mandato?
Nossa reeleição representa a aprovação dos eleitores ao modelo de gestão que empreendemos. Há três anos
encontramos um Conselho bem
corporativo, mas voltado para alguns poucos. Tivemos dificuldades.
Perdemos receitas com a saída dos
arquitetos e mudanças nas ARTs.
Então decidimos criar o nosso Plano Estratégico. Reorganizamos a
casa. Nosso planejamento concebeu
17 projetos voltados para os públicos interno e externo. No começo,
priorizamos a estruturação da casa.
Definimos metas. Ao longo de três
anos trabalhamos muito. Todo mundo viu. Ainda no Planejamento Es-
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tratégico, definimos que íamos priorizar a interiorização. E fomos à luta.
Estivemos presentes da região do
Caparaó até o extremo Norte. O resultado, mesmo inicial, foi fantástico.

Há alguma ação
que o Sr. destaca no
primeiro mandato?
O primeiro mandato foi estruturante. Pegamos um Conselho que precisava de saneamento.
Logo no começo do meu mandato projetamos uma perda de R$ 6
milhões, com a saída dos arquitetos e as mudanças nas ARTs. Registramos constantes equívocos e
impropriedades nos serviços anteriores. Enfrentamos desafios.
Tínhamos que mudar a mentalidade

. Começamos. Chegamos ao final com muitas conquistas.
Para proteger as populações de
baixa renda, sob a inspiração da
Lei 11.888/08, que é a Lei que
permite às famílias de baixa renda
terem acesso à assistência técnica
gratuita para elaboração de projetos de habitação, criamos o Crea
Social. O provimento econômico
desse projeto é através do Fundo
Nacional de Habitação.
Embora tenha levado um tempo
para arrumar a casa, foram cogitadas
algumas medidas de integração com
a comunidade. Mas priorizamos os
projetos e a arrumação da casa.

Pode citar alguns dos
projetos desenvolvidos para
o segmento tecnológico?
Começamos pela valorização das
entidades. Não existe um Conselho
forte com entidades fracas. Tínhamos que resgatar a autoestima delas.
Demos-lhes participação no bolo do
resultado financeiro. Num segundo
momento fomos aprimorar os processos internos, que estavam atrasados e em alguns casos obsoletos
– embora seja a Casa da Tecnologia.
Investimos na área de fiscalização,
cujo resultado e final de investimentos se darão de agora em diante. São
necessárias algumas providências
que não se completaram ainda.
Outro desafio é consolidar o Conselho no interior. Nova Venécia, Barra de São Francisco, Santa Teresa,
Venda Nova do Imigrante e Alegre
poderão ser fundamentais para desenvolvermos políticas de desenvolvimento regional. Precisamos buscar
parcerias. Tentamos com a Amunes
(Associação dos Municípios do ES),
mas não obtivemos o retorno esperado. Oferecemos nosso apoio, num
formato importante e necessário para
os municípios. Foi uma demanda
apoiada pela então deputada e agora
senadora Rose de Freitas.

“A nossa matriz não é ideológica partidária.
É do conhecimento. É cálculo. É técnica”
E quanto à qualificação?
Faz parte do processo de interiorização. Nesses quase 60 anos de Conselho,
pouco se fez nesta direção.

O segmento tecnológico
clama por mais valorização
profissional. Foi realizado
algum projeto voltado
para o reconhecimento
da importância desses
profissionais?
Temos uma grande notícia para dar
ao nosso grupo de registrados. Foi aprovado no Senado Federal, na Comissão
de Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei
013/2013, tendo como relator o senador
Romero Jucá-RR, que define nossos
profissionais como de carreira de Estado. Falta agora a presidente sancionar o

PL. Creio que ela não irá na contramão
da engenharia nacional.
Atuamos fortemente também na
questão do Salário Mínimo Profissional
(SMP), mas não temos como fazer cumprir, via Conselho, a lei. O que ocorre conosco nesta situação? Desde a época da
hiperinflação, o então presidente Itamar
baixou decreto desobrigando os estados
e municípios de cumprir o SMP. A partir
daí os municípios se organizaram via Regime Jurídico Único (RJU) dos funcionários públicos, que também instituíram
com os valores da época uma política
salarial-base 60 dólares.
Contudo, estamos otimistas. As engenharias elétrica, civil, agronômica e a arquitetura sairão do RJU e passarão a ser
carreiras de Estado, como já o são os juízes, promotores, policiais, delegados, etc.
tanto para contratar como para exonerar.
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Outra demanda tanto do
profissional quanto da
sociedade diz respeito
ao papel fiscalizador do
Conselho. Qual a proposta?
Nós vamos fazer grandes alterações no procedimento da fiscalização
do Crea-ES. Mas todas as Câmaras
Especializadas da Agronomia, da
Civil, da Elétrica, etc - terão intervenções que mudarão muito a rotina
do Conselho. Não vou antecipar...

E sobre a invasão de áreas
de competência, como o Sr.
vê esta questão?
O Conselho tem centenas de títulos sob sua competência. Dispersaram
as engenharias de todo jeito. Creio que
devemos criar marcos que deverão ser
respeitados sob a fiscalização cameral.
O sombreamento e as atribuições privativas têm que ser revistas. Criar marcos. Isto é um erro gravíssimo do MEC,
que numa ação de irresponsabilidade
jogou muitos profissionais no mercado,
com cursos sem a menor condição e finalidade, mas que são profissionais que
precisam sobreviver.

Então há divergências entre
as necessidades do mercado
e o que o MEC prioriza como
currículo profissional?
Sabemos que há distorções. Uns
dizem que de cada dez formandos,
um apenas fica na profissão. Outros
falam em 2,5%. Há controvérsias.
Mas o que nós temos de fazer é intervir na qualidade do ensino. Hoje há
curso de engenharias por correspondência, final de semana, pela internet,
à noite, etc. Temos que reestruturar
isto. O MEC comete irregularidades,
irresponsabilidades. É preciso pensar
no todo, no social. Não vamos deixar
que prejudiquem os engenheiros no
mercado de trabalho. E o Crea-ES
não tem a prerrogativa de negar o
reconhecimento a um diploma, mas
10

o MEC tem e é conivente com esta
situação. É uma indústria. Uma indústria de baixa qualidade.

Que metas o Sr. estabeleceu
para o Crea-ES nos próximos
três anos?
O próximo mandato será focado
em aproximar o Conselho da sociedade. Queremos parcerias com o Executivo, Ministério Público e o próprio
Judiciário dos municípios e do Estado, objetivando criar uma série de leis
pertinentes à intervenção do uso e
ocupação do espaço físico.
Além disso, vamos continuar e
consolidar o que estamos fazendo.
Incrementar o Crea-ES Itinerante.
Chegar às cidades onde ainda não
fomos. Adaptamos uma van com
um escritório sintetizando o Crea-ES. Vamos ao interior não apenas
fiscalizar, mas também orientar, estar
próximo do nosso profissional. Não
se faz desenvolvimento sem engenharia. Governo que acha que engenheiro é despesa vai, no máximo,
realizar voo de galinha.
Tudo que se faz é engenharia. Os
políticos ainda insistem em inverter
a lógica. Engenheiro é investimento
e não despesa.

Como será sua relação
com os Governos – e
como o Crea-ES poderá
ser útil à sociedade?
O Crea já está inserido nos governos
do país, do Estado e dos municípios. A
nossa matriz não é ideológica partidária.
É do conhecimento. É cálculo. É técnica. Estaremos em todos os projetos
que o Governo fizer, na agronomia, na
civil, etc. A nossa presença está garantida. Principalmente porque o Estado é
carente de infraestrutura para ser competitivo. Temos a tradição de facilitadores geográficos e também históricos de
atuação, com cargas portuárias.
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Muitas obras necessárias para
o desenvolvimento do Brasil e o
Espírito Santo ficaram ou estão
paradas por questionamentos
em suas licitações, por exemplo.
O conselho interviu em casos
como o das BR-262 e BR-101?
Sim, intervimos. Agora vamos criar
uma gerência externa, para termos mais
acesso à sociedade. Eventualmente fizemos intervenções. Fomos à Rio+20,
incrementamos o GT (Grupo de Trabalho) de Infraestrutura, com um estudo profundo que culminou com a
anulação do edital de recuperação da
rodovia 262. Eram 189 km do lado de
Minas e outro tanto do nosso lado. O
edital previa que, assim que concluíssem
os primeiros 10% do lado mineiro, eles
ganhariam o direito de pedagear todo o
trecho. Então nós íamos pagar para a
região mineira ter seu asfalto? Não poderíamos fechar os olhos para isto. Estudos comprovavam que o trecho mais
movimentado era o nosso.

E quais serão os desafios?
O principal desafio é consolidar o
projeto. E neste segundo mandato vamos trabalhar todas as prefeituras para
orientá-las nos seus códigos de obras,
objetivando atualizá-las no processo de
desenvolvimento. Com a participação
dos nossos profissionais.

Para finalizar, como o
Sr. visualiza a vanguarda
tecnológica?
De 1.500 até aqui, a engenharia caminhou muito. Desde a chegada das barcas
de Cabral, passamos pela construção do
país em pouco mais de 500 anos. Tem
engenharia em tudo. Neste período, o
homem foi à Lua. Caminhamos muito.
Hoje temos a tecnologia do 3D. Logo
estará ultrapassada também. Os celulares, aqueles tijolões de 1995 ficaram
defasados. O 3D também ficará. O que
virá? O importante é o nosso Conselho
acompanhar, estar presente na evolução
tecnológica.

ENTREVISTA
Douglas Lyra, diretor Geral eleito da
Mútua-ES

O Eng. Agrônomo Douglas Muniz Lyra, 58 anos, foi eleito ao cargo
de diretor Geral da Mútua (Caixa
de Assistência dos Profissionais do
Crea-ES) para o triênio 2015-2017.
Formado em 1980 pela Ufes-Alegre, o profissional tem um histórico
importante de participação no Sistema Confea/Crea e Mútua.
Douglas atua como conselheiro
desde 2010, mas sua primeira experiência dentro do Sistema aconteceu
ainda na década de 1980, época em
que foi funcionário do Crea-ES,
atuando como assessor da Câmara
Especializada de Agronomia, contribuindo para a implantação do receituário agronômico, ainda na gestão do presidente Eng. Agrônomo
José Oscar de Magalhães.
Mais ao final da mesma década,
quando o presidente do Crea-ES
era o Eng. Agrônomo Valter José
Matielo, o Eng. Douglas ficou à
frente da direção-geral da instituição, cargo hoje similar ao de superintendente. Já no início da década
de 1990, ele deixou de ser funcionário do Conselho para assumir sua
vaga proveniente de um concurso
público do Incra, onde permanece
até os dias atuais.
Em entrevista à Tópicos, Douglas
Lyra conta suas metas para a Mútua.

O Sr. tem uma relação
anterior com a Mútua-ES.
Relembre como foi este início.
Em 1989 eu participei do Congresso Nacional de Profissionais
realizado no Rio Grande do Norte
onde o tema principal foi a descentralização da Mútua. Conse-

Mútua: meta é dobrar
número de associados
Mesmo com estes números
relembrados pelo Sr., hoje a
Mútua ainda é pouco conhecida
e há um percentual grande de
profissionais registrados no CreaES que não se associaram.
Atrair estes profissionais é o
principal desafio?

“Vamos reforçar a
divulgação do benefício
de Empreendedorismo
junto aos profissionais
associados”
guimos aprovar esta proposta que
permitiu a vinda da Caixa de Assistência para os Estados. Por conta disso, em março de 2001 nós
criamos a Mútua-ES. Aquela coordenadoria foi composta por três
profissionais: o Eng. Demilson
Martins, indicado pelo presidente
da Mútua Nacional naquele momento; o Eng. Henrique Germano
Zimmer, indicado pelo então presidente do Crea-ES; e por mim,
eleito pelo plenário do Crea-ES.
Depois fui reeleito, ajudando a organizar a Mútua-ES até maio de
2007. Neste período conquistamos
um salto importante, partindo de
94 para 754 profissionais associados. Ao assumirmos, os recursos
eram quase que inexistentes e ao
final deixamos em caixa a soma de
quase R$ 3 milhões. Só de benefícios foram mais de R$ 5 milhões.

Já estipulei uma meta que é a de
dobrar o número de associados em
três anos. Um levantamento de junho
deste ano mostra que o Crea-ES tem
um quantitativo de 30.439 profissionais registrados, deste total apenas
1.369 são associados, ou seja, apenas
4,5% dos profissionais acessam os benefícios disponibilizados pela Caixa
de Assistência.

E como será o trabalho para
atingir esta meta?
Vamos socializar informações sobre os benefícios, visando o envolvimento dos profissionais junto à
Mútua. Além de viabilizar a nossa
presença no projeto Crea Itinerante
e nas médias e grandes empresas. Vamos detalhar e simular nossos benefícios para estes públicos sem que eles
precisem se deslocar de suas cidades
ou locais de trabalho.

Há alguma outra proposta de
campanha que o Sr. gostaria
de destacar?
Vamos socializar informações sobre
os benefícios, visando o envolvimento
dos profissionais junto à Mútua. Além
de viabilizar a presença da Mútua no
projeto Crea Itinerante e nas médias
e grandes empresas. Vamos detalhar e
simular nossos benefícios para estes públicos sem que eles precisem se deslocar
de suas cidades ou locais de trabalho.

REVISTA TÓPICOS OUT/NOV/DEZ 2014
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ENTREVISTA
Portugal Sampaio, diretor
Administrativo eleito da Mútua-ES

O Técnico em Eletrotécnica, Portugal Sampaio Salles, 60 anos, é natural
de Campos dos Goytacazes, no Rio de
Janeiro. Eleito para o cargo de diretor
administrativo da Mútua (Caixa de
Assistência dos Profissionais do Crea-ES) para o triênio 2015-2017, Portugal acumula experiências importantes
na militância pela valorização dos profissionais da área tecnológica.
Formado pela antiga Escola Técnica Federal de Campos, seu primeiro trabalho foi na Prefeitura do município em que nasceu. Na sequência,
desde 1976, é funcionário da agora
denominada EDP Escelsa, atualmente na área de Meio Ambiente da empresa. Seu currículo conta ainda com
duas graduações - Administração
e Direito – e duas especializações,
uma em Engenharia da Qualidade,
pela Ufes; e outra em Gestão Pública Municipal, pelo Ifes.
Foi conselheiro do Crea-ES em dois
mandatos e já presidiu a Associação
Atlética de Empregados da Escelsa.
Na entrevista a seguir, Portugal
comenta os principais desafios que
serão enfrentados pela nova diretoria
da Mútua-ES e como ele pretende
ajudar a vencê-los.

Como será o trabalho do Sr. na
próxima gestão da Mútua-ES?
Pretendemos dar continuidade ao
trabalho hoje executado pela diretoria e evidenciar a importância dos
benefícios da Mútua. Com isso, reaproximar aqueles profissionais já associados e que por algum motivo estão
afastados. Outra ação que vou propor,
juntamente com os demais colegas
12

Mútua: sede própria para
melhorar o atendimento
dúvidas. Falar o que é a Mútua, qual
a sua importância e o principal, as
vantagens oferecidas e disponíveis.

Quais outras propostas de
campanha o Sr. destaca?

“Reaproximar aqueles
profissionais já associados
e que por algum motivo
estão afastados”
que integrarão a nova diretoria, é a de
aumentar nosso quadro de associados
e para isso iremos até eles, em seus locais de trabalho, isso de norte a sul do
Espírito Santo e não apenas na região
Metropolitana de Vitória.

Durante a campanha
na qual o Sr. saiu
vitorioso, quais foram as
principais reivindicações
dos profissionais?
Escutei de muitos a frase: “eu não
sabia de todos estes benefícios da
Mútua”. Então acredito que o foco
deve ser mesmo ir ao encontro destes profissionais, levar estas informações. Valorizo as campanhas pela
internet, mas precisamos investir
também nos encontros presenciais
com estas pessoas. Fazer simulação
dos benefícios e esclarecer todas as
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Temos muitas contribuições a
fazer, sempre alinhados com os
demais diretores e com o Crea-ES. Não vamos fazer sozinhos.
Por exemplo, vamos criar novas e
fortalecer as parcerias já existentes, seja com Entidades de Classe, empresas e outras instituições
para a obtenção de benefícios para
os associados. Outra proposta é
a de buscar junto ao Crea-ES a
construção de uma sede própria
para melhoria no atendimento aos
associados; melhorar as condições
dos benefícios que tem foco no
empreendedorismo; defender a
autonomia e independência financeira das Mútuas Regionais sob
fiscalização da Mútua Federal; e
criar ferramentas para dar maior
agilidade no processo de concessão dos benefícios aos mutualistas
com prazo máximo de análise de
três dias úteis.

A quem deve essa vitória?
Agradeço aos profissionais
que confiaram em mim. A Mútua está de portas abertas e à disposição para atender da melhor
forma possível todos os profissionais registrados no Sistema
Confea/Crea.

CREAJR
O CreaJr realiza palestras,
workshops, mesas-redondas e
visitas técnicas gratuitas focadas
na carreira profissional

Capacitação antes
mesmo de chegar ao
mercado de trabalho

O CreaJr se tornou um braço importante na
integração com os estudantes

Com o olhar voltado para o futuro, o CreaJr-ES, desde sua reativação, tem investido, em parceria com
o Crea-ES, na realização de diversos
eventos para os estudantes da área
tecnológica do Espírito Santo. Mais
de 40 eventos, entre workshops, palestras institucionais, visitas técnicas
e até eventos de âmbito nacional,
como as Semanas da Engenharia de
2012 e 2013 e o Encontro Nacional
para Treinamento dos Crea Jr. do
Brasil, fazem parte da lista de ações
do núcleo de universitários neste ano.
A intenção é fazer do CreaJr uma
ferramenta de capacitação e formadora de opinião para milhares de
parceiros estudantes e profissionais
recém formados registrados no Sistema Confea/Crea, em todas as regiões do Espírito Santo. Para o futuro,
a expectativa é dar continuidade as
atividades e aproximar, ainda mais, o
CreaJr dos estudantes capixabas.

“É essencial continuarmos trabalhando na divulgação do Crea-ES, apostando na oxigenação do
Sistema, no estreitamento das relações com as instituições de ensino
superior e no fortalecimento das
entidades de classe. Em cima destes pilares queremos concretizar a
valorização do futuro profissional.
Em 2015, trabalharemos desta forma, pensando em todo o Espírito
Santo”, afirma o vice-presidente do
CreaJr-ES, Vinícius Santos Terra”.

O CreaJr
O CreaJr-ES é um programa vinculado ao Crea-ES criado com a intenção de aproximar ao Sistema os
ainda graduandos. Formado por estudantes de diversas instituições do estado das áreas abrangidas pelo Conselho,
atua em parceria com as instituições
de ensino e empresas, e visa contribuir

com o desenvolvimento dos futuros
profissionais, procurando mantê-los
inteirados dos principais assuntos do
setor e, principalmente, motivados
para o exercício da profissão. Tem-se
como meta ser uma ponte entre os
futuros profissionais e o órgão de regulamentação da profissão, bem como
a responsabilidade de reforçar relações
com as entidades de classe, fazer ações
sociais em prol da comunidade e fomentar o empreendedorismo.
O programa surgiu no Conselho
em 2007, e o ciclo Crea Júnior Espírito Santo atual se iniciou em 2012
quando foi reativado por um grupo
de 18 pessoas. Reestruturado e com
apoio incondicional do Crea-ES,
hoje tem dois núcleos de atividades
no norte do estado em Aracruz e São
Mateus, e dois no Sul do estado em
Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, e
já trabalha com um corpo bem maior
com cerca de quarenta membros.
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Crea avança, lança
projetos e fica mais
próximo dos profissionais

GESTÃO

A gestão 2012-2014 começou
com um desafio: reconstruir um
Crea mais presente e cada vez melhor para os profissionais da área
tecnológica capixaba. Para isso
deixar de ser meta e virar realidade foi necessário definir um Planejamento Estratégico com decisões que têm sido colocadas em
prática ao longo destes anos e que
devem ser finalizadas até 2017.
Cinco eixos estratégicos foram
essenciais para isso: o fortalecimento das entidades de classe; a
garantia do controle financeiro
da instituição; a valorização dos
funcionários; dos profissionais; e
a inserção social do Crea na comunidade capixaba.
A partir disso, foram desenhados dezessete projetos prioritários, que, hoje, já se encontram em
andamento. A seguir, você confe-

re o que mudou e transformou o
Crea Espírito Santo em uma entidade ainda mais próxima de seus
servidores; profissionais registrados e da sociedade.

Unidade de Atendimento
e Fiscalização ganha
novo espaço
O dia 6 de agosto de 2013 entrou para história do Crea capixaba. Neste dia, foi inaugurada a
nova Unidade de Atendimento e
Fiscalização, próxima a sede do
Conselho, em Bento Ferreira.
O novo prédio foi totalmente
reformado privilegiando tecnologias que garantiram ao espaço mais
modernidade, conforto e acessibilidade distribuídos em 580m². Um
estacionamento exclusivo também
faz parte da Unidade.

A nova Unidade de Atendimento e Fiscalização
está localizada em Bento Ferreira - Vitória
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15

Engenheiros ganham
praça em Vitória
Os profissionais da área tecnológica que atuam no Espírito
Santo receberam uma grande
homenagem este ano: a praça
dos Engenheiros. A iniciativa
partiu do conselheiro do Crea-

-ES, Eng. Civil Marco Antonio de Oliveira, e foi abraçada
pelo vereador de Vitória Serjão, autor da lei municipal nº
8.621/2014, que definiu o novo
nome da praça.

A praça dos Engenheiros está
localizada no bairro Bento Ferreira, em Vitória, entre a sede
do Conselho capixaba e o prédio das Unidades de Atendimento e Fiscalização.

Valorização do Salário
Mínimo Profissional
A luta pelo cumprimento do Salário Mínimo Profissional (SMP)
ganhou força em 2013 quando o
Crea-ES se reuniu com profissionais da área tecnológica de algumas prefeituras do Espírito Santo e percebeu que a Lei Federal
4.950-A/66 não vinha sendo cumprida. Após a identificação do problema, foram formadas comissões
negociadoras nas prefeituras de
Cariacica, Vila Velha e Serra.
Muitas reuniões foram realizadas, todas com o mesmo objetivo:
alcançar a valorização profissional,
principalmente no órgão público.
A partir disso, o Crea sugeriu aos
16

Reunião na prefeitura de Cariacica

profissionais que produzissem estudos de impacto financeiro mostrando os valores dos salários atuais e uma perspectiva de quanto o
aumento iria representar na arrecadação do município. Feito isso,
novas reuniões foram acontecendo,
desta vez com a presença dos prefeitos, das comissões e do Crea-ES.
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O movimento ganhou força e
já vem apresentando resultados.
Em abril deste ano, engenheiros,
arquitetos e demais profissionais da área tecnológica, que integram o quadro de funcionários
da Prefeitura de Cariacica, por
exemplo, conquistaram abono
mensal de R$ 1.500.

Parcerias com órgãos públicos
Com a intenção de contribuir
com o desenvolvimento do Espírito Santo e a proteção da sociedade, o Crea-ES firmou importantes parcerias nos últimos
anos. Algumas merecem destaque, são elas: Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES),
Delegacia Regional do Trabalho
(DRT/ES), Ministério Público
Estadual, Corpo de Bombeiros
do Estado e EDP Escelsa.
Junto com TJES, a ideia era
oferecer agilidade aos processos
judiciais que envolviam perícias de engenharia e agronomia,
principalmente nas áreas de
maior impacto social. Essa foi
a primeira vez que a sociedade
civil participou de resoluções de
questões judiciais.
Já com a DRT foi combatida a
invasão de profissionais estrangeiros irregulares no Estado. Um convênio para evitar o procedimento

O Ministério Público da União também
se tornou parceiro do Crea-ES

ilegal e buscar reciprocidade de
trabalho em outros países foi firmado para contribuir ainda mais
com a valorização profissional.
Com os Bombeiros, o principal objetivo foi oferecer maior
segurança à sociedade com a realização de fiscalizações preventivas em espaços que receberiam

grandes eventos, como shows, estádios e até igrejas.
Ainda pensando no bem estar
da população, o Crea-ES se colocou à disposição da Escelsa para
fiscalizar construções, manutenções prediais e obras civis, identificadas pela concessionária, em
situações de risco elétrico.

Criação da Ouvidoria
Trazer o Crea-ES para mais perto
dos profissionais e da sociedade capixaba. Com esse objetivo foi criada,
ainda no primeiro ano da gestão, a
Ouvidoria do Crea-ES. À frente do
setor está o psicólogo Rodrigo Luiz
Rigoni e Silva, que também é responsável por atender as demandas
do Fale Conosco, que surgem através do portal do Conselho.
Mais de 10.500 demandas, entre
Ouvidoria e Fale Conosco, foram
atendidas ao longo dos três últimos
anos. Deste total, 90% foram solucionadas dentro do prazo estabelecido. O objetivo principal é receber
indicação de melhorias, denúncias,
reclamações e elogios.

O ouvidor Rodrigo Rigoni atendeu mais de
10.500 demandas nos último três anos
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Grupos de trabalho debatem
temas de destaque do ES
Temas atuais, que têm sido discutidos na sociedade, são o foco
dos debates dos Grupos de Trabalho (GTs) do Crea-ES. Profissionais interessados em contribuir
são bem-vindos nas discussões, que
têm o objetivo de estudar, analisar
ou apresentar soluções para problemas internos ou externos. Em geral,
a duração é de um ano, podendo ser

prorrogado por igual período.
Ao longo dos anos, foram criados
GTs de Infraestrututra; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Engenharia
de Segurança do Trabalho; Engenharia Química; Geografia, Cartografia
e Agrimensura; Geologia e Minas; e
Assuntos Internos do Crea-ES.
O tema que mais ganhou destaque
e contribuiu com o Espírito Santo foi

a concessão e duplicação da BR-262,
levantado pelo GT de Infraestrutura,
sob coordenação do Eng. Eletricista Henrique Zimmer. Engenheiros
de diversas modalidades sugeriram
mudanças no edital da concessão e,
a partir disso, foi produzido um documento com propostas e ideias que
funcionaram como orientações para o
governo conduzir o projeto.

Reativação do CreaJr-ES
Dezoito estudantes da área tecnológica tiveram a iniciativa de reativar, em
outubro de 2012, com total apoio do
Crea-ES, o Crea Junior Espírito Santo.
Desde então, o núcleo de jovens tem realizado diversos eventos, entre palestras,
debates, workshops e visitas técnicas, que
contribuem diretamente com a bagagem
profissional dos estudantes de cursos
abrangidos pelo Sistema.
Além de oferecer capacitação aos
jovens, na maioria das vezes gratuita, a
intenção é aproximar o jovem, desde sua
vida acadêmica, ao Crea, que amanhã
será a casa dos futuros profissionais.
18
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CreaJr também faz mobilizações sociais

Engenharia e Agronomia Social
O programa do Crea-ES que oferece
assistência técnica gratuita nas áreas da
Engenharia e Agronomia começou a
gerar resultados. O município de Santa Maria de Jetibá já é parceiro do Crea
capixaba nesta iniciativa.
Pequenos agricultores, previamente
selecionados pela prefeitura, têm recebido assistência na área da agronomia, focada na agricultura orgânica. O
acompanhamento é feito por alunos da
Escola Família Agrícola de São João do
Garrafão que atuam como estagiários
remunerados. Eles ficam uma semana
na escola e outra na propriedade, oferecendo assistência ao agricultor referente
à produção agrícola, como plantio, colheita, adubação, irrigação, manejo de
pragas, entre outros serviços.

Crea quer ampliar quadro
de servidores
Um processo seletivo para contratação de profissionais distribuídos em 23 vagas, entre cargos de
nível médio, técnico e superior, foi
aberto este ano no Crea-ES. Com
oportunidades para profissionais
graduados em engenharia, direito
e ciências contábeis, além de cursos
técnicos abrangidos pelo Sistema
Confea/Crea, o concurso promete
ampliar o quadro de servidores do
Conselho capixaba. Mais de 2.400
pessoas estão inscritas na seleção.
Por decisão da justiça, o concurso
foi suspenso. Uma solicitação feita
pela Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional
e nas Entidades Coligadas e afins
(Fenasera) de mudança no edital de
regime celetista, que é adotado por
todos os Creas do país, para regime
jurídico único foi pedido e a justi-

ça determinou alteração no edital.
Porém, o Crea-ES contesta a decisão, já que a adoção do regime solicitado ainda está em discussão no
âmbito do poder judiciário, além da
cláusula do edital já assegurar que
em caso de força da lei ou decisão
transitada em julgado o regime poderia ser substituído.

Proposta para um Novo Governo
Com o objetivo de contribuir
com o desenvolvimento socioeconômico do Espírito Santo, o
Crea-ES elaborou como sugestão
para os candidatos ao governo do
Estado um documento intitulado
“Proposta para um Novo Governo - uma Agenda para o Espírito
Santo Avançar”, que consolida sugestões de profissionais da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia que atuam
em terras capixabas.

O texto foi construído a partir
da colaboração de conselheiros,
inspetores, funcionários, consultores e representantes de instituições de ensino e de entidades
de classe que colocaram seus conhecimentos em favor de uma
causa maior, que é garantir níveis
desejáveis de qualidade de vida e
boas oportunidades para o povo
do Espírito Santo.

Mais comunicação e
interatividade
Com design mais moderno e
maior interatividade, foi lançado,
em julho de 2012, o novo portal de
Crea-ES. No mesmo ano, o Conselho capixaba entrou nas mídias
sociais. Hoje, mais de 2.300 profissionais da área tecnológica acompanham diariamente notícias da entidade e novidades do setor postadas
na fanpage (/creaes) no Facebook.
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Crea Itinerante leva atendimento aos profissionais
Pensando em estreitar, ainda
mais, a relação com seus registrados, o Crea-ES adquiriu em 2014
uma van adaptada com computadores, mobiliário, aparelho de
TV e toldo para levar atendimento aos municípios capixabas que
ainda não possuem uma inspetoria do Conselho.
Uma equipe de seis funcionários acompanha todas as viagens e
atende os registrados que desejam
solicitar os serviços de protocolo
geral; informações e orientações;
registro de pessoa física e jurídica; atualização e manutenção

de cadastro de profissional e de
empresa; atendimento de fiscalização e regularização de Notifi-

cação de Auto de Infração (NAI);
emissão de guias de anuidade, taxas e multas, entre outros serviços

Descentralização e Interiorização do Crea-ES
Definida como a principal meta
desta gestão, a descentralização
do Crea capixaba ganhou força e
aconteceu. Novas inspetorias foram
inauguradas em São Mateus, Aracruz, Guarapari e Vila Velha. Hoje,
os mais de 30 mil profissionais registrados recebem atendimento muito
mais próximo de seus endereços.
Somada as inspetorias que já estavam ativas, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Aracruz,
o Crea-ES tem distribuído por todo
Espírito Santo oito postos de atendimento, que garantem mais comodidade e conforto aos registrados.

Inauguração da Inspetoria de Aracruz

Cursos e Eventos
Qualificar os profissionais da área
tecnológica. Com esse objetivo o
Crea-ES, através do setor de Cursos
e Eventos, tem realizado cursos gratuitos e parcerias com instituições
de ensino, que oferecem descontos
de até 50%, para os profissionais se
20

manterem atualizados com as novidades das áreas da engenharia e
agronomia. Sorteios de bolsas de estudo, tanto para minicursos, quanto
para pós-graduações, também fazem parte da rotina do setor.
Em 2014, o Crea capixaba reali-
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zou e apoiou mais de 210 cursos.
Atualmente, existem dez termos de
cooperação vigentes, e a expectativa, de acordo com a supervisora do
setor Mayelle Silva, é que no próximo ano novos parceiros passem a
integrar o quadro de descontos.

s
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Feliz 2015!

Mensagem do Conselheiro
Valter José Matielo
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OPINIÃO

Vice-presidentes ajudam a
construir Crea mais forte

Ao longo de três anos, muitos profissionais compuseram a diretoria do Crea capixaba. O objetivo entre todos
era um só: ajudar a construir um Conselho mais forte. A

Tópicos ouviu os três vice-presidentes que acompanharam
de perto a gestão 2012-2014 e apresenta a você um pouco
da experiência de quem trabalha pensando no seu futuro.

1º Vice-presidente | Eng. Civil José Antônio do Amaral Filho
2º Vice-presidente | Eng. Agrônomo e Seg. Trab. Álvaro João Bridi
Diretor Administrativo | Eng. Florestal Marcos Vinicius Winckler Caldeira
Diretor Financeiro | Eng. Florestal Eugenio José Agrizzi
Vice-diretor Administrativo | Eng. Mecânico Erthelvio Monteiro Nunes Junior
Vice-diretor Financeiro | Téc. Eletrotécnica Portugal Sampaio Salles
O ano de 2012 deu início à atual gestão, que termina em 2014.
A primeira formação de Diretoria contou com o Eng. Civil José
Antônio do Amaral Filho no cargo de 1º vice-presidente.
“Tenho muito orgulho de colocar minha experiência
profissional e de vida a serviço do Sistema Confea/Crea.
Busquei atuar de forma distinta e honrada, como em tudo
que me envolvo. Ao longo destes três anos fiquei atento
ao caminho que a instituição percorreu e quando vi que
havia uma alternativa melhor, o meu papel foi o de indicar
aquele novo trajeto. Isso é estar vice-presidente. Este tipo
de negociação sempre ocorreu de maneira muito respeitosa com o presidente, que sempre deu abertura para nossas
contribuições”, resume Amaral.
Aos 68 anos, ele destaca a importância da maturidade ao
tomar decisões. “Minha idade e o longo tempo dedicado à

luta pela valorização profissional e demais temas relacionados
à área tecnológica resultam na confiança em mim depositada.
Nosso foco foi o de reorganizar, reestruturar e colocar a instituição no caminho do conhecimento. E acredito que estamos
colhendo bons frutos, pois o atual presidente foi reconduzido
para mais um triênio à frente do Conselho por meio do
voto. De minha parte estarei
sempre à disposição como
elemento pacificador nas horas e assuntos necessários e
como aquele que busca motivar o grupo a se manter coeso
e a concentrar energia naquilo que é importante”, conclui.

2013
1º Vice-presidente | Eng. Civil José Antônio do Amaral Filho
2º Vice-presidente | Eng. Agrônomo e Seg. Trab. Álvaro João Bridi
Diretor Administrativo | Eng. Mecânico e Civil Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro | Téc. em Eletrotécnica Portugal Sampaio Salles
Vice-diretor Administrativo | Eng. Mecânico Oswaldo Paiva Almeida Filho
Vice-diretor Financeiro | Eng. Florestal Eugenio Jose Agrizzi
22
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Na condição de 2º vice-presidente, o Eng. Agrônomo e de Segurança do Trabalho Álvaro João Bridi,
relembra momentos marcantes de sua participação na
atual gestão. “Em alguns dias de 2012, por motivo de
viagens do presidente e do 1º vice-presidente, tive a
honra de assumir a presidência do Crea-ES. Além de
representar a instituição durante solenidade em que
assinamos, junto com a Sociedade Espíritossantense
de Engenheiros Agrônomos e a Associação de Engenheiros Florestais do Espírito Santo, o termo de adesão ao Programa Reflorestar, do Governo do Estado.
Conduzi também parte das sabatinas com os candidatos ao cargo de prefeito de Vitória e participei de
muitos outros eventos da área tecnológica”, recorda.
Há mais de 20 anos o Eng. Bridi iniciou sua militância
no Sistema Confea/Crea. “Esta gestão foi transparente
e atuante. Avançamos em vários pontos. Na luta pela

valorização profissional, destacamos a articulação feita
junto ao Iema, onde os profissionais eram enquadrados
como analistas ambientais, mas ao longo de várias gestões do Crea, em parceria com a diretoria do Iema, conseguimos o reconhecimento do órgão para os profissionais serem contratados como engenheiros agrônomos,
técnicos ou tecnólogos.
O incentivo dado pelo Crea
também foi essencial para a
criação de algumas entidades, como a Associação dos
Profissionais de Engenharia Ambiental do Espírito
Santo (Apea) e a Associação Profissional dos Geógrafos do Espírito Santo
(Aprogeo-ES)”, conta.

2014
1º Vice-presidente | Eng. Mecânico e de Seg. Trab. Fred Rosalém
2º Vice-presidente | Eng. Civil José Antônio do Amaral Filho
Diretor Administrativo | Eng. Mecânico e Civil Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro | Eng. Agrônomo e Seg. Trab. Álvaro João Bridi
Vice-diretor Administrativo | Eng. Mecânico Oswaldo Paiva Almeida Filho
Vice-diretor Financeiro | Eng. Florestal Simone Coutinho Lacerda
“Na condição de vice-presidente do Crea-ES, assumi por pouco mais de três meses (16-08 a 05-12) o
posto de presidente, em substituição ao presidente e
Eng. Agrônomo Helder Carnielli, que afastou-se para
disputar a reeleição. Foi uma experiência altamente
positiva, durante a qual pude expor minhas ideias no
tocante ao nosso Conselho, sua missão e responsabilidades. Além de conduzir as sessões plenárias, estivemos à frente do Conselhão, que reúne no Espírito Santo a maioria dos 29 conselhos profissionais existentes.
Aí, avançamos também. Propusemos a criação de
um projeto semelhante ao nosso Crea Itinerante,
pelo qual cada conselho levará orientações e soluções para pendências profissionais, enquanto que a
população comparecerá no mesmo dia, hora e local
para obter serviços nem sempre acessíveis. Também
representamos o nosso Crea em vários eventos pelo
país. Além disso, encaminhamos na plenária ideias

para criação de uma campanha permanente junto à
população sobre as épocas, impactos e efeitos dos
períodos chuvosos no Estado.
Empreendemos também uma Ação Social no Dia
das Crianças em parceria com outros conselhos. Procuramos agir em sintonia com a gestão do presidente agora reeleito Helder
Carnielli. Contribuímos
para que os profissionais
tenham mais confiança na Instituição. Agora vamos ficar atentos
para consolidar tudo isto
na nova gestão”, disse o
presidente em exercício,
Eng. Mecânico e de Seg.
do Trabalho Fred Rosalém Heliodoro.
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OPINIÃO

O que os gerentes têm a dizer...
A atuação de cada personagem foi fundamental para que o Crea-ES lograsse êxito na gestão 2012-2014. Os gerentes e supervisores, assim como todo o
quadro funcional, foram peças estratégicas em cada nova meta e participaram
ativamente das ações do Conselho. Por isso, a Tópicos quis ouvir deles suas
opiniões sobre os últimos anos.

Unidade de Atendimento
Melhorar o atendimento do
Crea-ES e descentralizar os serviços da Grande Vitória. Esse foi
o foco da Unidade de Atendimento durante os últimos três anos.
Considerada a porta de entrada
do Conselho por lidar diretamente com os profissionais registrados
e a sociedade capixaba, a Unidade,
que é gerenciada pelo Eng. Civil
José Maria Cola dos Santos, com
consultoria do Téc. em Mecânica
e administrador Aluyr Carlos Zon
Junior, conseguiu cumprir a meta.
“Quando iniciamos o trabalho
de descentralização do Crea-ES
nosso principal objetivo foi integrar os serviços e o atendimento
da sede com o interior. Para isso,
realizamos ações de treinamento
e coordenação das atividades. Implantamos o controle estatístico
do processo, em que conseguimos
identificar e mapear indicadores
de desempenho, e a partir disso,
foram traçadas metas e objetivos
para melhorar a qualidade do atendimento. Hoje, tanto a sede quanto as sete inspetorias do Conselho
dispõem das mesmas ferramentas
e condições de buscas. O tempo de
espera do atendimento diminuiu
consideravelmente e, por consequência, o relacionamento com
nossos clientes melhorou. Atualmente, a equipe de Atendimento é
formada por 26 pessoas, distribuídas por todo Espírito Santo”.
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Eng. Civil José Maria Cola dos Santos,
gerente da Unidade de Atendimento

Unidade de Fiscalização
Mais de 105 mil ações fiscais foram
realizadas ao longo dos três últimos
anos. A Unidade de Fiscalização vem
cumprindo seu papel e garantindo
que os profissionais da área tecnológica sejam valorizados e reconhecidos pela sociedade. A cada triênio, o
número de obras/serviços irregulares
no Espírito Santo vem diminuindo, o
que comprova que o trabalho de fiscalização é fundamental para a segurança da sociedade e valorização do profissional da engenharia. No período
de 2009-2011, a média de irregularidades foi 31,6%; já entre 2012-214,
o número caiu para menos de 27%, o
que significa cerca de 20% de redução
em números absolutos.
“Conquistamos muitos avanços, o
que certamente nos garantiu ótimos
resultados nos últimos anos. Hoje,
a equipe de Fiscalização conta com
uma frota de veículos própria e adequada para a realização do trabalho
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dos fiscais. Adquirimos tablets com
um programa operacional, que ainda
está em fase de testes, mas que já vem
sendo muito elogiado pelos fiscais. A
expectativa é iniciarmos 2015 com todos treinados e operando regularmente a nova ferramenta, que será essencial para agilizar o trabalho de campo
e de registros internos. Também é
importante destacar que toda a equipe
tem trabalhado com segurança, graças
aos equipamentos de proteção individual que foram adquiridos. Adotamos
a produção de relatórios diários informatizados e cumulativos, que tem facilitado a operação da equipe. Em parceria com as Câmaras Especializadas
muitos procedimentos e normas têm
sido atualizados, e por recomendação
do Ministério Público, iniciamos a
fiscalização da regularidade dos profissionais de órgãos públicos e a adequada ocupação dos cargos/funções
técnicas nestes órgãos, no próximo
ano essa deverá ser nossa prioridade”.

Eng. Agrônomo José Adilson de Oliveira,
gerente da Unidade de Fiscalização

Unidade Administrativa
Formada pelos setores de Recursos Humanos, Compras e
Licitações, Prefeitura Interna,
Cobrança, Escritório da Qualidade e Tecnologia da Informação
(TI), a Unidade Administrativa
focou seus trabalhos na inovação.
Pró-atividade e estratégia podem
ser as palavras-chave do setor.
Seguindo as diretrizes definidas
no Planejamento Estratégico foram desenvolvidos projetos para
transformar o Crea-ES em um
conselho ainda mais próximo dos
seus profissionais e da sociedade.
“Na área administrativa, estruturamos as Inspetorias, abrimos a
de Aracruz, realocamos a de São
Mateus com um novo conceito,
mais harmonizado e humanizado, que pretendemos reproduzir
futuramente nas demais. Na área
Pessoal, é importante destacar a
implantação do Plano de Cargos e Salários (PCS) e do Plano de Previdência Privada, além
do cumprimento da meta de
investimento em treinamentos
firmando o compromisso de valorização dos colaboradores; na
parte de Compras e Licitações,
tivemos grande evolução no processo de licitação com a implementação do Pregão Eletrônico,
proporcionando maior transparência, participação e uma maior
economia nos contratos firmados; Foi planejado e entrou em
funcionamento o setor de Apoio
e Cobrança de Anuidades, hoje
com um ano de funcionamento
vem trazendo resultados expressivos, principalmente no atendimento às dúvidas dos profissionais, tornando-se mais um canal
de comunicação direta. Na área
tecnológica trabalhamos e investimos pesado para suprir sinais
de obsolescência encontrados no
início de nossa gestão. Renova-

ção e ampliação do parque tecnológico, desenvolver, atualizar
e implantar programas e linguagens, cobrar o mesmo comprometimento de nossos parceiros
foram, são e ainda serão os desafios a serem enfrentados. Temos a consciência e a responsabilidade de que a TI é o coração,
pulmão e o cérebro do Conselho.
Por isso temos que cuidar sempre, tanto da parte física como
da parte mental. Trata-se de um
setor que a mudança é a única
certeza, que inovações acontecem a todo o momento. Nos preparamos para um novo cenário,
de inovações, para 2015 novos
projetos como a implantação do
sistema de Business Intelligence
(BI), a oferta de novos serviços
online, implantação do sistema
de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), consolidação do
sistema mobile de fiscalização,
entre outros, que irão mudar padrões de comportamento e trarão mais agilidade e conforto aos
nossos profissionais”.

des de classe. Com esse objetivo a
Unidade de Relacionamento Institucional, que é gerenciada pelo
Eng. Agrônomo Leonardo Coser, com apoio do assessor Eng.
Eletricista Orlando Zardo Junior,
vem trabalhando durante a gestão. Focando nesta aproximação,
foram realizadas diversas palestras
e visitas técnicas organizadas pelo
Crea-ES, que só em 2014, reuniram mais de 2 mil pessoas. Nos
encontros são discutidos o papel
institucional do Crea-ES e o passo a passo para emitir registro na
instituição. A intenção é aproximar
os estudantes ao Conselho, que no
futuro será a casa destes profissionais. Também merece destaque a
criação dos Grupos de Trabalho,
que são operacionalizados pela
Unidade, e têm o objetivo de discutir temas de interesse do Sistema
e da sociedade.
“Em três anos demos um grande salto de qualidade, tivemos uma
agenda positiva e com resultados.
Hoje, as instituições de ensino nos
consultam quando desejam abrir
um novo curso ou aumentar o número de vagas ofertadas, e isso é
essencial, pois o Crea tem papel
fundamental na discussão sobre
os futuros profissionais e mercado
de trabalho. Trabalhamos muito
próximos do CreaJr-ES, princi-

Administrador Walace Ferreguetti,
gerente da Unidade Administrativa

Unidade de Relacionamento
Institucional
Fortalecer o relacionamento com
as instituições de ensino, empresas
e, principalmente, com as entidaREVISTA TÓPICOS OUT/NOV/DEZ 2014

Eng. Agrônomo Leonardo Coser,
gerente da Unidade de
Relacionamento Institucional
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palmente com palestras alertando
sobre a rotina profissional. A nossa
parceria com a Secretaria de Educação e com o Conselho Estadual
de Educação ganhou ainda mais
destaque, hoje, temos condições de
opinar sobre a regulamentação do
ensino técnico, que é oferecido nas
instituições de ensino. Esse trabalho é inovador, pois poucos estados
brasileiros trabalham dessa forma.
Para o futuro, nossa intenção é, em
uma parceria inédita com a Ufes,
discutir as atribuições profissionais dos engenheiros eletricistas
e produzir um ato normativo para
fiscalização destes serviços. Também pretendemos desenvolver um
encontro com todas as instituições
de ensino técnico do Espírito Santo para fazer uma avaliação entre a
qualificação profissional e as atribuições profissionais que são exigidas pelo sistema Confea/Crea”.

mentos administrativos e a adoção estratégias com ênfase nos
aspectos preventivos. A assessoria jurídica do Crea-ES passou
de uma atuação restrita ao atendimento de demandas, para uma
atuação pró-ativa, atuando também em atividades diretamente
vinculadas às questões estratégicas do Conselho, auxiliando
decisivamente na condução dos
processos de mudança na gestão
e na solução de problemas complexos da administração”.

Procuradoria Geral
Com três anos de existência,
a Procuradoria Geral vem sendo
estruturada para assumir todo
contencioso administrativo e
judicial do Crea-ES, antes terceirizado. Os processos judiciais
em que a entidade é parte, com
exceção das execuções fiscais,
têm sido conduzidos internamente, mas a expectativa para
o próximo ano, após a conclusão do concurso, é incluí-las nos
trabalhos.
“Essa mudança foi fundamental e estratégica para a defesa dos interesses da Autarquia,
inclusive financeiras, já que a
condução interna dos processos
judiciais permite uma análise
rigorosa dos riscos jurídicos e
um mapeamento das questões
críticas, garantindo assim uma
melhoria contínua dos procedi26

Renata Aparecida Lucas,
Procuradora Geral

Unidade Financeira
Focada na transparência da
gestão, a Unidade Financeira
do Crea-ES investiu na implantação das novas Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicadas ao setor público. Segundo a
gerente da Unidade Financeira Administradora Elisângela
Moreira, a intenção é apresentar dados reais referentes ao
desenvolvimento do Conselho
e mostrar como são aplicados
os recursos públicos. O grande
passo da contabilidade pública
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Administradora Elisângela Moreira,
Gerente da Unidade Financeita

é o foco no patrimônio público e não somente no orçamento.
Em 2012, o Crea capixaba apresentou saldo líquido do balanço
patrimonial de R$ 13.019.383
milhões, já em novembro deste ano o valor subiu para R$
26.463.268,12,
apresentando
um crescimento de mais de 49%.
“Entre todas as mudanças,
merece destaque a formalização do processo de prestação
de contas anual dos conselhos
junto ao Tribunal de Contas da
União, a partir do exercício de
2013, através do Relatório de
Gestão conforme Portaria TCU
nº 175, de 9/7/2013. Todo o
material está à disposição dos
profissionais registrados e da
sociedade capixaba no site do
Crea-ES. Também foram assinados convênios com as entidades de classe de profissionais registradas no Conselho,
com o objetivo de apoiar ações
de valorização profissional em
projetos e programas de responsabilidade das entidades de
classe. Todos os detalhes sobre
a gestão, como convênios, dotação orçamentária, balanços
orçamentário, financeiro e patrimonial podem ser conferidos
no site do Crea-ES”.

Unidade de Comunicação
A Comunicação do Crea-ES,
nos últimos três anos, buscou
interpretar junto à comunidade
de profissionais e a sociedade
as ideias e projetos dos novos
dirigentes. Uma maior demanda pela Comunicação – interna e externa – foi registrada,
e para atendê-las estrategicamente foi criado um novo Plano de Comunicação, que ajudou
o setor a identificar quais materiais deveriam ser produzidos
para cada tipo de público que
o Sistema atende. A proposta
de levar o Crea-ES para mais
próximo dos profissionais em
todos os lugares do Estado veio
se consolidando, e já é uma realidade. Para valorizá-los ainda
mais foi criado e coordenado
pela Unidade de Comunicação
o prêmio Destaque Profissional.
Anualmente, o Conselho faz
uma pesquisa pela qual apura
a opinião dos profissionais sobre o trabalho da Comunicação,
que se manteve, como na série
histórica, muito bem avaliada.

“Acompanhando a modernização da sociedade, a Comunicação tem investido, principalmente, nas ferramentas
disponíveis na internet, como
as mídias sociais que, assim
como o site e o boletim eletrônico interno, o Crea Diário, são
atualizadas diariamente. Temos, ainda, um newsletter semanal enviado a todos os profissionais, como uma revista da
semana. Também merece destaque a criação do Boletim de Notícias, que reúne e apresenta aos
profissionais as principais ações
trabalhadas pelo Crea capixaba.
A modernização da revista Tópicos com a inserção de temas
relevantes que contribuem com
o desenvolvimento da área tecnológica também foi essencial
para inserir de vez a publicação
trimestral do Crea nas discussões da sociedade. Pensando
em atender as demandas da
imprensa com total eficiência,
foi realizado um media training
com as principais lideranças do
Conselho, na ocasião, foram
apontadas as principais técnicas
que devem ser adotadas na hora
de dar uma entrevista. Por fim,
criamos, e ainda encontra-se em
fase de elaboração, uma Revista
Eletrônica para a publicação de
material técnico de alto nível,
como forma de divulgação do
que há de melhor nas engenharias capixabas em nível internacional, e que deve ser lançada
durante a nova gestão”.

do Conselho foi a função do Superintendente Wolmar Roque
Loss nos últimos três anos. Capitaneando o Planejamento Estratégico do Crea, a superintendência coordenou todas as ações
desenvolvidas pelas gerências e
garantiu os avanços alcançados
ao longo do triênio.
“Os grandes desafios são planejar as ações, descentralizar
os projetos e atividades para
as gerências e demais colaboradores, coordenar e articular
as ações integradas e acompanhar e avaliar os resultados das
atividades. O grande desafio é
construir com as gerências e colaboradores, envolvendo todos
os segmentos das engenharias
(entidades de profissionais, empresas e instituições de ensino)
o Plano Estratégico, de uma visão de futuro para o Crea-ES,
como fizemos em 2012 - Nosso Plano 2012/2017. Construído isso, a concepção e execução
dos projetos ficam mais simples:
todos ficam focados no propósito comum de avançar nos objetivos e metas traçados. Uma
equipe unida e compromissada é
o grande segredo para alcançar
resultados”

Superintendência

Jornalista Agnelo Neto,
gerente da Unidade de Comunicação

Olhar o Crea-ES e a área tecnológica com uma visão holística, de forma a atender os anseios
dos profissionais, da sociedade e
REVISTA TÓPICOS OUT/NOV/DEZ 2014

Eng. Agrônomo Wolmar Roque Loss,
Superintendente do Crea-ES
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TECNOLOGIA
A partir de dezembro, cada unidade
poderá gerar seus próprios relatórios

Crea-ES ganha novo
sistema de gestão, o
Bussiness Intelligence

O grupo de funcionários do TI trabalhou
meses na implantação do BI.

O ano de 2014 foi de grande
avanço tecnológico para o Crea-ES. Em outubro, a área de tecnologia da informação do Conselho fez a aquisição da ferramenta
BI (Bussiness Intelligence), um
gerador de relatórios online que
permite a integração de diversos
sistemas para obtenção de informações, além da alta velocidade
na identificação de oportunidades e ameaças provenientes dessas informações.
Conhecido também como Inteligência de Negócios, o objetivo
principal é explorar dados históricos e capacitar gestores nas
tomadas de decisões. O sistema,
que é uma ferramenta de gestão,
28

permitirá que cada unidade acesse as informações disponíveis e
faça seus próprios relatórios gerenciais, sem a necessidade de solicitar o apoio da equipe de Tecnologia da Informação (TI).

O BI será integrado
estrategicamente ao sistema
de gestão de qualidade
A coordenadora do projeto, a
analista de Sistemas Thaís Marinho, explica que o novo software
de Inteligência de Negócios estará
totalmente integrado ao sistema de
gestão de qualidade, dando apoio
às metas das unidades e moderni-
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zando seu acompanhamento, estrategicamente alinhado ao planejamento estratégico institucional.
“Os relatórios serão visualizados em forma de gráficos, cubos,
mapas geográficos e dessa maneira poderão ser exportadas para
planilhas e arquivos em PDF.
Além disso, sua acessibilidade
será facilitada, com acessos pela
internet, tanto pelos computadores internos do Conselho, quanto
por notebooks, celulares e tablets
pessoais”, revela.
A empresa responsável pelo
desenvolvimento do sistema é a
Pentago e a previsão é que a partir
de dezembro as consultas já estejam disponíveis.

ATENDIMENTO
A capacitação foi ministrada pelo
Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
e pelo supervisor do Atendimento
Marcos Perini

Treinamento sobre ART
e Acervo Técnico chega
ao interior

Cerca de 30 pessoas participaram de treinamento
realizado em Linhares no dia 5 de novembro

Com o objetivo de preparar o
profissional da área tecnológica
para manusear as ferramentas oferecidas pelo Crea-ES, foi realizado
no mês de novembro, em Linhares,
um treinamento sobre Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) e
Acervo Técnico. Mais de 30 pessoas, entre profissionais e estudantes,
participaram da capacitação ministrada pelo gerente da Unidade de
Atendimento, Eng. Civil José Maria
Cola dos Santos, e pelo supervisor
do Atendimento, Marcos Perini.
Além de treinamentos, com
foco em melhorias do processo, o
Conselho também vem investindo em Tecnologia da Informação
(TI) e colocando em prática ou-

tros aprimoramentos com base no
que determina a legislação, como
a ART, que foi instituída pelo
Congresso Nacional em 07 de
dezembro de 1977, através da Lei
Federal nº 6496/77, e os procedimentos de registro, estabelecidos
pela Resolução nº 1025 do Confea, em vigor desde 2010.
“É nesta última Resolução que
as melhorias estão sendo implementadas. Algumas mudanças devem entrar em vigor no próximo
ano”, explica Cola.
Uma das orientações da Unidade de Atendimento é de que
as atividades registradas na ART
sejam compatíveis com as atribuições profissionais.

“A ART é um instrumento que
define para os efeitos legais os
responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de
quaisquer serviços de Engenharia,
Agronomia e áreas afins. Também
implica em responsabilidade de
ordem civil, ética e criminal. Um
grande instrumento de valorização profissional, constituindo-se
a base do Acervo Técnico que habilita o profissional a participar
de processos licitatórios”, acrescenta Perini.
No momento que o profissional
encerra a atividade técnica é essencial e obrigatório comunicar ao
Crea-ES, para que, assim, a ART
aberta seja baixada do sistema.
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TECNOLOGIA
Crea-ES investiu em novos projetos,
transformou o setor de TI e garantiu
agilidade aos serviços

No desempenho de sua missão,
o grandes passos foram dados pelo
setor de Tecnologia da Informação
(TI). Totalmente focado nas novidades tecnológicas, o setor investiu na disponibilização de novos
serviços, que significaram avanços
tanto para os profissionais registrados, quanto para o corpo funcional do Crea-ES.
O investimento mais recente é o
Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), que organiza
todos os processos digitalizados e
oferece aos colaboradores do Crea
capixaba mais acessibilidade às informações, sem a necessidade de manusear o documento físico. De início
o sistema compreenderá as instituições de ensino, com alterações de
grade curricular, por exemplo, mas
a expectativa é de que mais à frente
os conselheiros possam inserir seus
pareceres técnicos pela web.
O analista de sistemas da área
de Desenvolvimento de TI, Jeferson Carvalho, explica que o sistema trará mais segurança e inovação ao Conselho profissional.
“Nossos processos estarão mais
seguros e não irão correr mais o
risco de sumirem ou estragarem.
Além disso, haverá mais facilidade e agilidade na hora de localizar
e acessar os documentos”, explica.
Integrado ao GED, no final
deste ano, foi lançado o protocolo
online, disponível para formandos que queiram solicitar registro
ou profissionais de outros estados
que buscam o visto, além das empresas que procuram registro ou
visto no Espírito Santo.
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Inovação no lugar certo

Jeferson Carvalho: “Nossos processos
estarão mais seguros”

Mais ações
Entre os novos avanços do setor,
está a remodelagem do portal do
Conselho, com alteração de layout
e adoção da cor padrão da engenharia; criação de novos serviços,
como bolsa de empregos e bolsas
de estágios; ouvidoria; transparência na informação, além da criação
do site do CreaJr-ES. Para facilitar o pagamento das anuidades,
foi disponibilizado a emissão dos
boletos online.
Investimentos na infraestrutura do setor também faz parte das
ações. A sala de Centro de Processamento de Dados foi toda
remodelada para garantir que os
serviços estivessem disponíveis
todos os dias da semana, em todos os horários.
Com o aumento dos serviços,
o número de colaboradores de
TI também ganhou reforço. Em
2011, havia apenas três profissio-
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nais à frente do setor; hoje, são 10.
“Temos a consciência e a responsabilidade de que a TI é o coração, pulmão, coração e o cérebro
do Conselho. Por isso temos que
cuidar sempre, tanto da parte física
como da parte mental. Trata-se de
um setor que a mudança é a única
certeza, que inovações acontecem
a todo o momento”, garante o gerente da Unidade Administrativa
do Crea, Walace Ferregueti

Futuro
Para 2015, a expectativa é de
que o receituário agronômico online seja implantado, com objetivo
de facilitar os agrônomos e técnicos na emissão do receituário e
fazer o cruzamento do receituário
com a ART. Dessa forma, o Crea-ES conseguirá informar e controlar onde estão sendo utilizados
cada tipo de agrotóxicos.

CREA ORIENTA

No desempenho de sua missão,
o Crea além de contribuir para
o desenvolvimento sustentável
do estado, é o órgão de fiscalização, de controle, de orientação
e de aprimoramento do exercício
e das atividades profissionais da
Engenharia, da Agronomia, da
Geologia, da Geografia e da Meteorologia, em seus níveis médio e superior, no território do
estado do Espírito Santo. Além
de sua função legal, a instituição
busca também defender a sociedade contra os riscos a que estaria exposta pelo exercício das
profissões regulamentadas quando desenvolvidas por leigos, bem
como pelo desempenho irregular
dessas profissões por profissionais não habilitados. É o resultado dessas ações que geram a tão
sonhada valorização profissional.
Atualmente, quase a metade
das Notificações e Autos de Infração lavrados anualmente pela
Equipe de Fiscalização do Crea-ES são por falta do registro regular das Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs dos
projetos, obras e serviços.
A ART é o instrumento que
define, para os efeitos legais, os
responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de
serviços relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e, isso envolve todo
contrato escrito ou verbal e
também se aplica ao vínculo do
profissional com seu contratante, seja ele público ou privado –
ART de cargo ou função.

ART é a 2ªirregularidade mais
encontrada na fiscalização
O início de qualquer atividade
profissional nesse segmento sem
o registro e quitação da respectiva ART estará sujeito às sanções
legais cabíveis dispostos no Art.
73 da Lei 5.194/66.
Existem três tipos de ART em
vigor: 1) A ART de obra, projeto ou serviço, relativa à execução
de obra, elaboração de projeto ou
prestação de serviços inerentes às
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; 2) A ART de
obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica vários contratos referentes
à execução de obras de prestação
de serviços em determinado período; e 3) A ART de cargo ou
função, relativa ao vínculo com
pessoa jurídica para desempenho
de cargo ou função técnica.
O registro de ART pode ser
classificado da seguinte forma:
ART Individual, ART de Coautoria, ART de Corresponsabilidade e ART em Equipe. Nes-

ses casos as taxas de ART são
estabelecidas em Resolução do
Confea. Quanto aos registros de
Aditivo de Prazo e Correção de
ARTs, podem ser isentos de taxas, após análise e liberação do
Setor de ART. Outros tipos de
registro de ARTs são os de Substituição cujo valor é o mínimo
da Tabela do Crea-ES, usado
para alterar o objeto do contrato
(contratante, atividades, valores
etc.). ART de Aditivo de Prazo/
Reajuste tem o valor mínimo da
Tabela do Crea-ES. O Aditivo
de Prazo/Replanilhamento, tem
seu valor calculado de acordo
com o valor do Aditivo. Esses
aditivos geralmente ocorrem em
função de acréscimo de serviços
não contemplados no objeto do
Contrato e, também, nos casos
de Manutenção de Rotina.
Profissional garanta o seu
Acervo Técnico sem multas, registre ART antes do início de
sua Atividade Técnica.

Eng Agrônomo José Adilson de Oliveira
Gerente da Unidade de Fiscalização
do Crea-ES

Marcos Perini
Supervisor da Unidade
de Atendimento do Crea-ES
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MOMENTO TÉCNICO
Fred Rosalém Heliodoro
Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho
Presidente Interino do Crea-ES

Escassez de Água:
Problemas e desafios
Estamos vivenciando um ano atípico
no regime hidrológico no Brasil.Trata-se
de uma anormalidade que tem origem
na irregularidade da distribuição e intensidade das chuvas e, ao mesmo tempo,
num retardo no início do período chuvoso em toda a Região Centro-Sul.
O impacto dessa irregularidade traz
de imediato uma desigualdade: chove
intensamente num espaço limitado,
e muito pouco em áreas maiores, relativamente próximas. Isso faz com
que os reservatórios de água, como
as barragens de hidrelétricas e aquelas cuja função é a captação de água
para abastecimento urbano-industrial
e também para uso na agropecuária,
como na dessedentação de animais e
na irrigação, não se recompõem.
O problema é aflorado, e fica mais
evidente e grave, quando atinge milhões
de pessoas, como está acontecendo na
Grande São Paulo e outras cidades paulistas do interior. Mas a escassez não se
restringe a São Paulo. As hidrelétricas de
Minas Gerais - o Estado com as maiores
bacias de contribuição hídrica do Sudeste - estão com seus reservatórios a meio
nível, em pleno final de novembro.
Na agricultura irrigada, muitas áreas
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produtivas estão usando a água com
relativa parcimônia, para não faltar, contando com alguma nuvem que derrame
gotas de chuvas ou chuviscos, e encubra
o sol para evitar a evapotranspiração
elevada, até que venha a regularidade
pluviométrica da estação chuvosa.
Não restam dúvidas, o fenômeno é atípico, mesmo porque, em várias e extensas
regiões não chove regularmente desde
janeiro desde ano, o que baixou o lençol
freático a níveis nunca vistos.
Desse quadro, surgem grande questões: há explicações para esse fenômeno
tão grave para a sociedade e a economia
brasileira, cujos reflexos serão sentidos
na colheita de 2015? Entendendo o fenômeno e suas causas, o que fazer para
amenizá-lo? Quais as soluções plausíveis para atender à demanda de água
cada vez mais crescente da população?
As soluções parecem apontar para
caminhos que se integram e percorrem, a partir das chuvas, os fluxos
d’água desde as nascentes, os córregos e rios, a captação, o tratamento, o
“transporte”- através da rede de dutos,
a distribuição, o uso e o reuso da água.
No caso das águas subterrâneas,o caminho não é muito diferente, e o exagero
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nas perfurações de poços artesianos,sem
conhecer os limites das reservas, pode
levar à falsa solução do problema. Na
verdade, estaríamos criando outros. O
uso excessivo das reservas dos aquíferos
pode levar a vazios subterrâneos e à acomodação de camadas desde os solos profundos, com rebaixamentos e impactos
na infraestrutura urbana: ruas, avenidas e
prédios. Além disso, o custo de captação
se eleva na mesma proporção do aprofundamento do lençol do aquífero.
se eleva na mesma proporção do aprofundamento do lençol do aquífero.
No caso das águas subterrâneas,o
caminho não é muito diferente, e
o exagero nas perfurações de poços
artesianos,sem conhecer os limites das reservas, pode levar à falsa
solução do problema. Na verdade,
estaríamos criando outros. O uso
excessivo das reservas dos aquíferos
pode levar a vazios subterrâneos e à
acomodação de camadas desde os
solos profundos, com rebaixamentos
e impactos na infraestrutura urbana:
ruas, avenidas e prédios. Além disso,
o custo de captação se eleva na mesma proporção do aprofundamento
do lençol do aquífero.

De forma sumária, as soluções apontadas passam pelas seguintes
iniciativas, de âmbito público e privado:
• Aumentar a reservação de água – desde a captação e uso alternativo da água da chuva, passando pela proteção
de nascentes, reflorestamento conservacionista, que melhora a capacidade de absorção de água pelo solo (efeito
esponja), pela construção de médias e grandes barragens de captação de águas, com foco na regularização de vazões e no uso coletivo da água, seja para o abastecimento urbano-industrial e na irrigação, além dos barramentos
com potencial hidroelétricos, que devem respeitaras prioridades de uso da água estabelecidas em lei;

Hugo Arce/Fotos Públicas

• Reuso da água, com a utilização das águas provenientes de chuveiros,máquinas de lavar roupa e lavatórios, para
descargas de bacias sanitários, lavagem de garagens e calçamentos do condomínio edilício e residências familiares.
• Assumir como atribuição pública o passivo ambiental no espaço rural, não imputando tão somente ao
produtor a responsabilidade de sua recuperação. Eles são as maiores vítimas da escassez de água, porquanto foram induzidos a morar perto de fontes de água, desmantar para se proteger e plantar, e tiveram desde
o início da colonização, confiscadas as rendas obtidas com muito suor e lágrimas;
• Melhorar a eficiência e os desperdícios dos sistemas de captação tratamento e distribuição de água no
segmento urbano industrial. Os desperdícios alcançam a espantosa cifra de mais de 60% da água captada e
distribuída em 17 cidades brasileiras. Apenas seis das 100 maiores cidades brasileiras registram menos de 15%
de perdas. Em países desenvolvidos, com no Japão, na Alemanha e nos as perdas são inferiores a 5% da água
captada. Os problemas maiores dos desperdícios estão centrados nos vazamentos do longo do percurso da
distribuição, nos “gatos”, ou seja, desvios clandestinos de água, e nos desperdícios;
• Melhorar a eficiência do uso da água na irrigação e implantar monitoramento e controle do consumo em
irrigação. No Brasil, aproximadamente 70% do consumo total de água está na agricultura irrigada. O desperdício
alcança a 45% do total consumido em irrigação, decorrência da evapotranspiração e da ineficiência dos sistemas e
controle do uso de água nas lavouras irrigada em excesso é tão prejudicial quanto aquelas em que são subirrigadas;

• Tecnologias adaptadas à convivência com a seca, em especial, a adaptação de cultivares a maiores déficit
hídrico, e melhorar o manejo do solo para retenção de umidade das chuvas, com a cobertura morta natural, que
reduz a incidência do sol e a evaporação da água absorvida pelo sol;
• Monitoramento dos mananciais hídricos e dos fluxos de água, para se ter, em tempo real, o controle do
uso d’água e prevenir quanto a eventuais calamidades. Ademais, o monitoramento do consumo em irrigação é
essencial para melhorar a eficiência técnica e econômica da agricultura irrigada.
Por fim, não é demais lembrar que
a diminuição da água no Brasil e no
mundo é constante e, muitas vezes, silenciosa. Seus ruídos tendem a ser percebidos apenas quando é tarde para agir,

ou quando atinge áreas urbanas densamente povoadas, como ocorre agora
com São Paulo. É uma lástima que o
fato tenha sido explorado politicamente, nas últimas eleições presidenciais. A

memória curta de nossos políticos nos
leva a acreditar que aprendemos muito
pouco com o flagelo das secas do Nordeste. E temos muito a aprender com os
países mais desenvolvidos.
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CREA EM FOCO
- Atendimentos presenciais em Vitória: 17.837*

VALORES DE ANUIDADE DE PROFISSIONAIS
GRADUAÇÃO

VENCIMENTO VENCIMENTO
ATÉ 31/01

VENCIMENTO

VENCIMENTO

ATÉ 31/03

ATÉ 31/03

ATÉ 28/02

SUPERIOR

R$ 373,97 R$

395,96 R$

417,96 R$

439,96

MÉDIO

R$

197,98 R$

208,98 R$

219,98

186,98 R$

- Total de atendimentos presenciais nas Inspetorias de Vila Velha, Guarapari,
Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Aracruz e São Mateus: 14.420*
- ARTs emitidas: 116.864**

- Crea Itinerante: 246

- Profissionais habilitados: 26.46

- Empresas habilitadas: 7.285

- Fiscalizações em obras/serviços: 29.498***
*Atendimentos correspondentes até o mês de novembro;
**ARTs emitidas de janeiro a 9 de dezembro;
***Fiscalizações realizadas entre janeiro e outubro.

TABELA DE SERVIÇOS
ITEM

SERVIÇOS

I

PESSOA JURIDICA

A

Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.)

R$ 202,71

B

Visto de registro

R$ 101,06

C

Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica

R$ 41,62

D

Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações

R$ 41,62

E

Requerimento de registro de obra intelectual

R$ 253,24

II

PESSOA FÍSICA

A

Registro profissional

B

FAIXA

CONTRATO (R$)

VALOR ITEM
DA ART

R$ 65,98

1

até R$ 200,00

R$ 1,31

Visto de registro

R$ 41,62

2

C

Expedição de carteira de identidade profissional

R$ 41,62

D

Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional

R$ 41,62

E

Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física

R$ 41,62

F

Emissão de certidão até 20 ARTs

R$ 41,62

G

Emissão de certidão acima de 20 ARTs

R$ 84,41

H

Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs

R$ 41,62

I

Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs

R$ 84,41

J

Emissão de CAT com registro de atestado

R$ 68,36

K

Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações

R$ 41,62

L

Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação
de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato

R$ 253,24

TABELA A / OBRA OU SERVIÇO

M

Requerimento de registro de obra intelectual

R$ 253,24

FAIXA

VALORES DE ANUIDADE DE EMPRESAS
VENCIMENTO
ATÉ 31/01

FAIXA
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TABELA B/ OBRA OU
SERVIÇO DE ROTINA

VENCIMENTO
ATÉ 28/02

3
4
5
6
7
8

1

VENCIMENTO
ATÉ 31/03

VENCIMENTO
APÓS 31/03

2
3

de R$ 200,01
até R$ 300,00

R$ 2,67

de R$ 300,01
até R$ 500,00

R$ 3,98

de R$ 500,01
até R$ 1.000,00

R$ 6,66

de R$ 1.000,01
até R$ 2.000,00

R$ 10,71

de R$ 2.000,01
até R$ 3.000,00

R$ 16,05

de R$ 3.000,01
até R$ 4.000,00

R$ 21,53

acima de R$
4.000,00

Tabela A

CONTRATO (R$)

VALOR(R$)

até R$ 8.000,00

R$ 67,68

de R$ 8.000,01 até
R$ 15.000,00
acima de R$
15.000,01

R$ 118,45
R$ 178,34

1

Até R$ 50.000,00

R$ 416,12

2

De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00

R$ 832,24

3

R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00

R$ 1.248,36

ALÍNEA

VALOR (R$)

4

R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00

R$ 1.664,47

A

5

R$ 1.000.000,01 até R$
2.000.000,00

R$ 536,62

R$ 2.080,60

B

R$ 1.073,23

C

R$ 1.788,72

15% DE
DESCONTO

10% DE
DESCONTO

5% DE
DESCONTO

MULTAS FIXADAS PELO ARTIGO 73
DA LEI 5.194, DE 1966

6

R$ 2.000.000,01 até R$
10.000.000,00

R$ 2.496,71

D

R$ 1.788,72

7

Acima de R$ 10.000.000,00

R$ 3.328,94

E

R$ x5.366,16
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Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Espírito Santo

1- Baixa por PARALISAÇÃO deverá preencher documento padrão e protocolar no Crea-ES.
2- Baixa por CONCLUSÃO no site através de Login e Senha do profissional.
3- Baixa por DISTRATO através de formulário padrão protocolada no Crea-ES.
* Documento padrão para DISTRATO E PARALISAÇÃO
REVISTA TÓPICOS OUT/NOV/DEZ
imprimir no site em DOCUMETNOS E FORMULÁRIOS.

2014

Acesse: www.creaes.org.br e verifique os
35s
procedimentos para baixa em suas ART

11
11
dezembro

dezembro

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Espírito Santo

DIA DO
DIA DO
ENGENHEIRO
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Espírito Santo

ENGENHEIRO

Parabéns aos profissionais que trabalham, com responsabilidade,
por umaaossociedade
maisquedesenvolvida
e sustentável.
Parabéns
profissionais
trabalham, com
responsabilidade,

ANÚNCIO

por uma sociedade mais desenvolvida e sustentável.
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