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EDIÇÃO COMEMORATIVA
AOS 55 ANOS DO CREA-ES

Em sua trajetória, o Crea-ES, através de seus profissionais e empresas,
esteve presente nos principais ciclos de crescimento do Estado
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Desenvolvido pelo Crea-ES com tecnologia de ponta, o
Novo Sistema de ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) é mais seguro, dinâmico, inovador e conta com
novas opções de serviço.
Agora é possível salvar parcialmente e editar a ART antes da
conclusão do trabalho. As empresas executantes autorizadas
pelo profissional também podem preencher o documento.

Cadastrar ficou mais simples!

Saiba mais em
www.creaes.org.br

www.creaes.org.br
/creaes
(27) 3134 0000
creaes@creaes.org.br
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Editorial
1000 Plenárias: 55 anos
Em 1960, quando a primeira Sessão Plenária foi realizada pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito
Santo (Crea-ES) nascia ali o maior Conselho profissional do Espírito
Santo, o que abrange a maior variedade de profissões e representa cerca
de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado.
De lá para cá, avançamos incontestavelmente, nos modernizamos, adequamo-nos às necessidades do mercado e de nossos registrados e continuamos fortes e vigorosos na defesa dos profissionais e da sociedade.
É uma honra estar à frente do Crea-ES na ocasião de seus 55 anos,
que devem ser celebrados com todo júbilo que a data merece. Para isso,
preparamos um mês de comemorações. Esta edição da Tópicos é parte
delas e será especialmente voltada a contar um pouco dessa história.
Nas próximas páginas, você encontrará memórias, pessoas que fizeram e fazem a história do Crea, e a visão de quem já desenha o futuro.
Parabéns a cada um dos profissionais e empresas registradas, somos
nós que fazemos o Crea-ES mais forte e alimentamos o desenvolvimento do Espírito Santo.
Eng. Agrônomo Helder Carnielli
Presidente
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CAFÉ, MINERAÇÃO E PETRÓLEO
MARCAM OS CICLOS DE
CRESCIMENTO DO ESPÍRITO
SANTO EM MAIS DE MEIO
SÉCULO E O CREA ESTEVE
SEMPRE PRESENTE
Se retornarmos ao tempo e voltarmos ao ano de 1960, veremos que
muita coisa mudou nesses últimos 55
anos. O muro de Berlim caiu, findando a Guerra Fria; o homem pisou
na Lua; três Papas assumiram o Vaticano no período. No Brasil, o país
reencontrou a democracia depois de
21 anos, depois derrubou presidente,
enfrentou e derrotou a hiperinflação,
a Seleção ganhou mais quatro Copas
do Mundo, sediou mais uma e (...)
Bem, é melhor deixar para lá.

4
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No Espírito Santo, o ano de 1960
marca o início de uma nova era da
economia capixaba. Enquanto no
centro do país foi criada a capital
federal Brasília, tida como um símbolo da mudança de um país rural
para um urbano industrial, o Espírito
Santo vivia o seu próprio processo de
transformações rumo a urbanização.
O que antes era apenas um Estado
essencialmente agrícola passa a ganhar,
a partir dos anos 60, investimentos de
grande porte, surgindo uma nova configuração urbana, a Grande Vitória.
A chegada de grandes empresas do
ramo extrativista impulsionou as atividades portuárias no momento em que
as exportações de café seguiam em ritmo lento. A dificuldade proporcionou
uma mudança no perfil da economia e
propiciou um o boom demográfico na
época, composto por trabalhadores do

interior do Espírito Santo e de outros
Estados para servirem de mão-de-obra
do novo cenário industrial.
Vitória e os municípios vizinhos,
Serra, Vila Velha e Cariacica, não
foram os únicos a mudarem drasticamente nos âmbitos sociais e econômicos. No norte e no sul do estado, a agropecuária passou a dividir
espaço com as atividades extrativistas de minério, petróleo e gás, fazendo com que novos berços de desenvolvimento fossem fomentados nos
municípios interioranos com os recém chegados investimentos.
No pulsar do desenvolvimento,
nascia também o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do ES (Crea-ES), que
agrupando os profissionais da área
tecnológica já se fez presente na história e identidade do estado.
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Que se faça luz!
Antes de qualquer investimento de grandes indústrias, um marco
importante foi a instalação e o aperfeiçoamento da infraestrutura de geração de energia elétrica no Estado.
O suprimento de energia do Espírito Santo já era uma preocupação
do Governo Federal na época, exatamente pela possibilidade da chegada dos investimentos das indústrias
ligadas à exportação de minério de
ferro. Por isso, a partir de 1962 foram
construídas as usinas Suíça (Santa
Leopoldina), de Mascarenhas (Baixo Guandú) e de Rio Bonito (Santa
Maria de Jetibá).
“Sem energia, não há crescimento.
Antes importávamos energia do Rio
de Janeiro e de Ouro Preto. Com
esses investimentos foi que passou a
ser possível haver um equilíbrio entre
demanda e consumo e atrair aquelas
indústrias para o Estado”, afirma o
conselheiro do Crea-ES, Eng. Civil
Rodrigo Américo Pereira.
O crescimento econômico do Espírito Santo fez crescer o consumo
anual de energia elétrica que girava em torno dos 169 mil Mwh, em
1968, para 2,6 milhões de MWh em
1980, representando um crescimento
de 1.463% em 12 anos, segundo dados da Escelsa.

66
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Terceira Ponte
Em termos de construção urbana, as inaugurações da Segunda e da Terceira Ponte foram os principais marcos de integração
urbana entre os municípios da Grande Vitória. Com o crescimento
demográfico da cidade de Vitória entre as décadas de 60 e 70, tornou-se imperativo ter outras opções para chegar às cidades vizinhas,
até então só havia a Ponte Florentino Ávidos, inaugurada em 1928.
Assim, as construções da Segunda Ponte, inaugurada em 1979, e
da Terceira Ponte, que ficou pronta em 1989, não só representaram
a melhor maneira de aproximação dos principais municípios da região, como se tornaram símbolos do desenvolvimento econômico
e urbano do Espírito Santo. “Elas passam a ser a espinha dorsal da
Grande Vitória. Possibilitaram quem trabalhava em Vila Velha ou
em Cariacica a irem trabalhar em Vitória ou Cariacica e vice-versa”,
afirma o Eng. Civil José Márcio Martins.
Anunciada ainda em 1979, a Terceira Ponte só foi ficar pronta
em 1989, após atravessar o mandato de quatro governadores. Mas
a história da ponte remonta há ainda mais tempo. Rodrigo Américo, hoje conselheiro do Crea-ES, foi um dos mentores do projeto,
ainda em 1961. Era uma tarde em que ele e um colega de profissão
passeavam de barco pela baía de Vitória.
Ambos haviam participado de obras da Companhia de Ferro e
Aço no Estado, feitas por uma empresa particular de construção,
quando surgiu a ideia. “Conversando com ele, falei ‘Vamos bolar
uma obra para ficarmos mais aqui, Vitória é um lugar tão bacana’.
Sabíamos que antes tinha que dar uma volta danada para ir de Vitória à Vila Velha, então por que não uma ponte que ligue as duas
cidades. A partir daí juntamos um grupo de pesquisa e fomos atrás
das possibilidades”, afirma Américo.
Do embrião à conclusão das obras, passaram-se anos e vários projetos rejeitados durante a discussão. Dentre esses projetos que ficaram
de lado, um incluía uma torre circular que passasse pela Ilha das Cobras e outro em que a ponte começasse atrás de onde hoje é o Horto
Mercado, na Praia do Suá. O local em que
a Terceira Ponte foi de fato construída era
tida como a “pior”. “Envolvia muito trabalho, teria que aterrar um bom pedaço. Seria
a obra mais cara”, afirma Américo.
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Do porto para
o mundo
É impossível falar das mudanças
que ocorreram no Espírito Santo
neste meio século e meio sem citar
a chegada das grandes mineradoras
e dos investimentos de grande porte.
Em 1966 a então Companhia Vale
do Rio Doce deu o pontapé de partida para o que viria a ser um dos pilares da economia capixaba, as atividades portuárias, ao iniciar as obras
do porto de Tubarão, em Vitória. O
objetivo era receber navios de grande porte para escoar as toneladas de
minério extraídas de Minas Gerais.
“O grande marco desse período
foi quando a então Vale do Rio
Doce começa a ter as operações
portuárias na capital para exportar
o minério proveniente de Minas
Gerais, pois isso possibilitou uma
série de consolidações em termos
de infraestrutura, como a estrada
Vitória-Minas, por exemplo”, diz
o Eng. Civil, José Carlos Martins.
Segundo ele, essa estrutura portuária foi a primeira pedra que possibilitou a chegada de outros investimentos de grande porte.
As estradas foram as primeiras a receber melhorias, o que, indiretamente, impulsionou o mercado de rochas
ornamentais. “Foi algo que movimentou muito a economia de municípios
como Cachoeiro de Itapemirim, Nova
Venécia e outros do Sul e Noroeste do
Espírito Santo. Com a abertura do
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porto facilitou a exportação das rochas para Europa e EUA.
O porto de Tubarão propiciou
o surgimento de um novo polo
industrial na capital espírito-santense, baseada na pelotização de
minério de ferro, atraindo outras
empresas a investir no local, como a
então CST (atual Arcelor-Mittal)
e a Samarco. As atividades portuárias também permitiram a chegada de empresas em municípios
do interior. O melhor exemplo é a
fundação da Aracruz Celulose em
1968, cujas atividades apenas começaram de fato a partir de 1978 e
culminaram na construção de outro
porto, o Portocel, especializado em
celulose, construído em Aracruz.
A chegada dessas indústrias – atrelada à criação do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap), que apoiava empresas
de importação com sede no Espírito
Santo – revolucionou a economia
não só por ter sido acompanhada
pelo crescimento de uma rede de serviços e empresas fornecedoras.
De serviços básicos como alimentação e limpeza à serviços de
manutenção e fornecimento de peças e equipamentos especializados,
passando pela ampliação da rede
hoteleira na capital, foram vários
os setores afetados e uma enorme
demanda de profissionais e postos

de trabalhos criados. “A questão da
logística portuária do ES foi primordial para o desenvolvimento
dos municípios da Grande Vitória
e o catalizador principal de outros
investimentos”, avalia Martins.
Mais que isso, os investimentos
mudaram o perfil da população da
capital. “Foi nessa época que tivemos um boom populacional na região metropolitana de Vitória, na
qual boa parte dos trabalhadores
do campo se mudaram para a cidade para tentar ganhar a vida nessas
indústrias de extração de minério.
Essa chegada forçou a expansão de
áreas que antes não eram ocupadas,
como, por exemplo, São Pedro”,
explica o Geógrafo e professor
universitário, Tarcísio Foeger, lembrando que o período coincide em
um momento em que a colheita do
café, principal atividade do interior
do Espírito Santo até hoje, estava
longe de estar no auge.
Foeger explica que a nova leva de
pessoas, oriundas não só do interior
capixaba, mas de outros Estados,
forçou a expansão territorial de Vitória e das cidades vizinhas, Serra,
Vila Velha e Cariacica, na maioria
das vezes, de forma desordenada.
“Era mão de obra que não possuía
muito estudo. A maioria veio para
atuar no ramo da construção civil
ou nas indústrias”, lembra.
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Petróleo e novo
ciclo econômico
Outro marco importante nesses
55 anos foi a descoberta de bacia de
petróleo e gás em território capixaba, responsável por outro ciclo de
crescimento econômico no Espírito
Santo. Embora o início do mapeamento e do território capixaba tenha
sido ainda no fim dos anos 60, foi
apenas no fim da década seguinte e
no início dos anos 80 que o Estado
passa a ser visto com bons olhos pela
Petrobras, principalmente em território marítimo.
A primeira produção de óleo em
águas rasas teve início em 1978, com
o campo de Cação, seguidos dos
campos de Camarupim, Canapu e
Peroá, cuja produção de gás assumiu
papel importante para o fornecimento ao mercado nacional.
A descoberta de óleo e gás no Estado levou o Espírito Santo a outro
patamar, o de Estado produtor de
petróleo, e ainda ajudou a descentralizar os investimentos para outros
municípios. “O mercado de royalties vindo do petróleo e gás abriu a
possibilidade de investimentos no
litoral sul, como em Anchieta e Presidente Kennedy, e no norte, como,
por exemplo, em São Mateus”, afirma Tarcísio Foeger.
A descoberta de reservas de petróleo no Estado fez surgir o segundo
boom econômico e demográfico nos
últimos 55 anos, nos anos 80 e 90.
“A chegada dos royalties trouxe novamente uma leva de profissionais
de diversas partes do Espírito Santo
e estados vizinhos, como Bahia, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. Mas, diferentemente do que aconteceu na
época da extração de minério, agora esses profissionais são de mão de
10
10
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obra qualificada, com curso superior
e passaram a ocupar bairros de Vitória e Vila Velha”, analisa Foeger.
Ainda de acordo com ele, a mudança geoespacial da capital, com a
verticalização de Jardim Camburi, o
começo da especulação imobiliária
na Serra e a melhoria de bairros de
Vila Velha, são consequências dessa
nova onda migratória vinda para o
Estado, impulsionada pelo novo ciclo econômico.
“O mesmo aconteceu em São
Mateus e Presidente Kennedy, com
o crescimento de uma rede de serviços em torno dos investimentos da
Petrobras”, conclui.

Agronomia: saber
indo para o campo
Ao mesmo tempo que os investimentos na extração de minério e
de rochas ornamentais surgiam, a
cafeicultura continuou sendo uma
atividade importante para a economia capixaba. Nos últimos 55 anos
a produção agrícola se fortaleceu e
se diversificou apostando também
no cultivo de frutas, graças ao intenso trabalho de pesquisa no campo.
A razão principal para isso foram as
pesquisas feitas no campo que capacitaram os produtores e levaram a
atividade à outro patamar.
Um reflexo desse esforço é a expansão da própria cafeicultura no
Estado. Segundo dados do IBGE,
divulgados pelo Incaper em 2014,
80% dos municípios do Espírito
Santo têm como principal atividade
o cultivo do café que, por sua vez,
corresponde a 43% do valor bruto
da produção agrícola capixaba, gerando uma cadeia produtiva de 400
mil postos de trabalho ao ano. Outra

produção forte é o da fruticultura,
que responde por 18% do valor bruto
da produção agropecuária capixaba.
Morango, mamão, manga, goiaba e
abacaxi são apenas algumas das frutas que fazem parte dessa indústria.
Ligado a isso, os esforços do Estado e Governo Federal no sentido da
industrialização, tiveram mudanças
profundas também no interior do
Espírito Santo. Para fomentar a produção rural, foram criadas medidas
para aumentar os investimentos. Uma
delas foi a criação da Associação de
Crédito e Assistência Rural do Espírito Santo (Acares). “A Acares impulsionou a extensão rural, viabilizando o
financiamento através do Bandes, que
passou a liberar crédito para as lavouras”, conta José Ayres Ventura, chefe
de pesquisa do Incaper-ES.
Já em 1960, começa a funcionar a
Divisão de Experimentação e Pesquisa (Dep), na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e
Pesca (Seag) e de institutos de agropecuária vinculados ao Ministério
da Agricultura, como o Instituto de
Açúcar e Álcool (IAA), Instituto
Brasileiro do Café (IBC) e Instituto
de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Centro-Sul (Ipeacs).
O início do curso de graduação
de agronomia, na Universidade Federal do Espírito Santo, em 1971,
foi mais um passo importante para
pesquisa no Estado, bem como o
início de sua interiorização a partir do ano de 1984. De acordo com
Ventura esse processo foi essencial,
por capacitar os produtores e, consequentemente, aumentar de forma
muito significativa a produtividade
das lavouras capixabas. “O ES sempre dependeu da agricultura familiar e a chegada de cursos e escolas
agrotécnicas possibilitou um nível
mais qualificado da mão-de-obra
para a atividade”, conclui.
REVISTA TÓPICOS ABR/MAI/JUN 2015
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HISTÓRIA

Durante os 55 anos de história do Crea-ES, cada
presidente em sua gestão, trouxe melhorias para o Conselho,
para os profissionais e empresas registradas, para o funcionário,
e também para o cidadão capixaba, por quem o Conselho
sempre demonstrou zelo e compromisso por assegurar que
profissionais legalmente habilitados atuem no mercado.
1960 - 1975

Eng. Civil Harry de Freitas
Barcellos (in memorian)

- Fundou o Crea-ES junto com outros estudantes da 1ª turma de Engenharia da Ufes.
- Ampliou as atividades do Conselho, adquirindo um espaço maior para a sede no edifício Banco Mineiro e, depois,
no edifício Caparaó.
- Desenvolveu um amplo processo de conscientização para
reunir os profissionais do Estado.
- Consolidou o Conselho a partir das primeiras parcerias com
entidades de classe para fixar a importância do registro profisional, como as Escolas de Engenharia e Arquitetura.
- Realizou a Semana da Engenharia, em 1975. Por meio
do evento, que atraiu cerca de 800 profissionais de todo país, o
Crea-ES ficou nacionalmente conhecido.

12
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1976 - 1981

1982 - 1984

Eng. Civil Filemon
Tavares (in memorian)

Eng. Civil Marco Antônio
Barboza da Silva

- Ampliou as instalações do
Crea-ES no edifício Caparaó.
- Maior enfoque à fiscalização, com o surgimento da
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
- Iniciou um projeto de assistência financeira às entidades
de classe ligadas ao Conselho.
- Criou as Câmaras Especializadas.

1985 - 1987

- Houve elevação da ART.
Neste período, o Crea-ES cobrava 50% do valor estipulado pelo
Confea, a título da anuidade.
- A fiscalização do Conselho se expandiu para o interior do Espírito Santo.
- Registro definitivo do
Crea-ES e equilíbrio financeiro.

Jan 1988 - Abr 1988

Eng. Agrônomo José Oscar
de Magalhães

Eng. Agrônomo e Civil Jorge
Gerhardt (in memorian)

- Instituiu o plano de saúde para os funcionários.
- A Unidade de Fiscalização recebeu quatro carros novos para aprimorar o serviço.
- Intermediou ação na
qual a Corregedoria do Tribunal de Justiça garantiu que
todas as perícias e avaliações
fossem feitas por profissionais registrados no Conselho.
- Contratou mais funcionários para atendimento ao público.
- Criou a inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim.
- Instituiu a Mútua no Espírito Santo.
- Criou o Receituário agronômico.

- Colocou em funcionamento o primeiro
computador do Crea-ES.
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Mai 1988 - Dez 1988
Arquiteto Jolindo
Martins Filho

- Comprou novos equipamentos de informática.
- Equilibrou as finanças do Conselho.
- Implantou as eleições
diretas no Crea-ES.

13

1989 - 1993

Eng. Agrônomo Valter
José Matielo

- Primeiro presidente eleito e reeleito do Conselho pelo
voto direto
- Interiorização dos serviços do Conselho, através da instalação das primeiras inspetorias do Crea, nos municípios
de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.
- Total apoio para criação da Associação dos Servidores
(Ascrea), aquisição de área social e instituição de plano de
saúde para os funcionários;
- Participação ativa junto com Ufes, Escola Técnica, Findes, CST (ArcelorMittal) e Vale na elaboração do primeiro
Programa Capixaba de Qualidade e Produtividade.
- Realização da primeira SOEA no Espírito Santo.
- Início do processo de informatização do Conselho.

1994 - 1999

Eng. Eletricista
Paulo Bubach

- Com o lema “Democracia e qualidade” buscou o
aperfeiçoamento da gestão, com a utilização sistemática
do planejamento e a valorização dos funcionários.
- Criou o Colégio de Entidades, a Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho e a Revista Tópicos.
- Aumentou a autonomia das Câmaras Especializadas
e proporcionou maior valorização profissional, apoiando a
defesa do Salário Mínimo Profissional.
- Crea-ES conquistou sua atual sede, com recursos próprios.
- Crea-ES recebeu certificação ISO 9000.

14
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2000 a 2005

2006 a 2011

Eng. Eletricista Silvio
Roberto Ramos

Eng. Civil e de Seg. do Trabalho
Luís Fernando Fiorotti

- Crea-ES expandiu sua
atuação com fiscal em atividades industriais em prestadoras de serviços de empresas
de grande porte e áreas rurais.
- Reorganização Administrativa.
- Orçamento Participativo.
- Programa de Educação
Continuada.
- Implantação do novo Sistema Corporativo de informática.

- Abertura Política – Parcerias com instituições públicas e privadas
- Criação do Portal do Crea-ES (site e agência online).
- Programas Sociais.
- Conquista do GesPública
(Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização).
- Integração no Pacto Global, iniciativa das Nações
Unidas (ONU).

2012 – até hoje
Eng. Agrônomo
Helder Carnielli

- Interiorização, novas inspetorias e Crea Itinerante.
- Modernização do processo de
gestão e transparência.
- Plano de Cargos e Salários para
os funcionários.
- Aquisição da primeira frota
própria de veículos.
- Fortalecimento das entidades e
reativação do Colégio de Entidades.
- Implantação do novo sistema
de ART.
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ENTREVISTA

“Vejo o Crea-ES contribuindo cada vez mais
para o desenvolvimento da sociedade”
O PRESIDENTE DO CREA-ES, HELDER CARNIELLI, VISLUMBRA COMO SERÁ
O CONSELHO NAS PRÓXIMAS DÉCADAS: UMA INSTITUIÇÃO QUE CADA VEZ
MAIS VALORIZA O PROFISSIONAL E PERMANECE AO LADO DA SOCIEDADE

Em comemoração aos 55 anos
do Crea-ES, a Tópicos conversou
com o presidente do Conselho, o
Eng. Agrônomo Helder Carnielli,
que conta os avanços e desafios
enfrentados ao longo do mandato, ressalta a importância da valorização do engenheiro e do agrônomo e acredita que o Crea tem
um caminho promissor a trilhar
nas próximas décadas, permanecendo como uma das instituições
mais importantes no desenvolvimento do Espírito Santo.

TÓPICOS - Nos últimos 55
anos, o CREA-ES foi personagem
importante de vários momentos
que traçaram o rumo do Espírito
Santo. O Senhor pode destacar
alguns deles?
HELDER CARNIELLI - A vinda
do Conselho para o Espírito Santo começa com a transformação
socioeconômica. O Estado era
pequeno, com cerca de 800 mil
habitantes e de expressão econômica bastante limitada, por ter a
agricultura como seu único meio
de renda, com maior destaque ao
café. E a criação do Conselho
no Espírito Santo representou
o início de uma nova ambiência
de mudança do Estado que, antes ‘dormente’, começou a trilhar
os caminhos do desenvolvimento, tanto na indústria, quando
na área de tecnologia, serviços,
agronomia e engenharia.
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reconhecimento e respeito por
parte dos organismos públicos e
privados, e a sociedade?
HELDER CARNIELLI - A valoriza-

TÓPICOS - E a importância das
instituições de ensino neste sentido?
HELDER CARNIELLI - Veio tudo
consignado. Se analisarmos que em
1950, foi criada a primeira Escola
de Engenharia no Espírito Santo e
em conjunto, as escolas agrotécnicas e a Escola Técnica, então esse
mosaico tecnológico e de formação
de novos profissionais veio para
contribuir certamente com a criação do Conselho.

TÓPICOS - Que ações são
empreendidas hoje pelo CreaES para trazer, ao Conselho
e
seus
registrados, mais
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ção do profissional é um trabalho
realizado pelo Crea-ES que não
pode cessar, pois o engenheiro e
o agrônomo são patrimônio intelectual da sociedade. Sem eles não
há desenvolvimento. Mais de 80%
das atividades na sociedade são
exercidas por esses profissionais.
O bisturi utilizado num hospital
foi feito por um engenheiro mecânico. Outro exemplo simples é o
engenheiro agrônomo que auxilia
um produtor de algodão, matéria
prima da linha de costura. Tudo
passa pela mão de um engenheiro.
Isso é o bastante para que as instituições públicas e privadas compreendam o valor desses profissionais. Entretanto, o que se percebe
é a pressa por realizar as obras sem
o devido planejamento, e por fim
esses órgãos, seja federal, estadual
ou municipal, caem na descrença
da população, pois não são capazes de concluir um projeto dentro
do prazo tampouco com eficácia.
Engenheiros e agrônomos não podem ser visto como ‘despesa’ e sim
como investimento.

TÓPICOS - Que ações o Conselho
desenvolve para estar mais
próximo dos seus registrados?

O Conselho é uma instituição
que normatiza as atribuições profissionais. No mundo, é o único
conselho multidisciplinar. Então,
nós temos o grande desafio de lidar
com muitas profissões e, além disso,
temos que saber lidar com os sombreamentos das atribuições de cada
uma delas. O ensino brasileiro está
numa situação precária. O Governo
Federal foi incompetente fazendo
da educação profissional uma mercadoria vulgar. Hoje se uma faculdade quer oferecer o curso, faz as
ementas curriculares e registra no
MEC (Ministério da Educação e
Cultura), sem o mínimo de critério possível. A mais prejudicada é
a sociedade, que passa a dispor de
um profissional de baixa qualidade.
Nós temos um caso peculiar em
Alegre, por exemplo, onde existe o
curso de Engenharia da Madeira. O
Espírito Santo não produz madeira,
e sim pasta de celulose. Porque oferecer um curso pelo qual não há campo de trabalho no estado? Criam-se
cursos desnecessários, sem consultar
o Conselho Regional, sem analisar
o mercado de trabalho. Prova disso
é que o Brasil tem 1.204 cursos, enquanto o Canadá tem 48. Existe até
uma mobilização de alcance nacional
em torno desse tema, porém não encontra ouvidos na esfera política.

TÓPICOS - Como presidente da
Regional Espírito Santo, qual a sua
visão da atuação do Conselho em
âmbito nacional?
Hoje o Crea-ES está muito bem
colocado em âmbito nacional, assumindo uma postura compromissada diante de questões estruturais regimentais, até trabalhistas, e
mudanças de regimes, entre outros
assuntos importantes, em que o
Conselho Federal deveria atuar de
maneira mais firme. Exemplo disso
é o surgimento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que
se deu, basicamente, a partir de um
atrito interno com a Engenharia

Civil, sem passar a ouvir o Conselho. Uma atitude irresponsável. Há
muitos outros projetos que estão
tramitando no Congresso Nacional
que são de interesse de todas as profissões, mas que representam ameaças no Congresso Nacional. Por isso,
é necessário articular com os Conselhos, visando que esses Projetos de
Lei não venham deteriorar cada vez
mais o nosso Sistema.

TÓPICOS - Retomando ao âmbito
local, quais os avanços e desafios
da sua gestão?
A nossa trajetória tem sido marcada por ganhos e perdas. Em tudo,
aprendemos e avançamos. Quando
chegamos ao Conselho, tivemos que
reconstruir a base administrativa, criar
um novo modelo de gestão, que não
foi possível ser implantado no primeiro ano em decorrência das burocracias
que qualquer autarquia possui. Mas
construímos um novo mosaico administrativo e fizemos um projeto de
interiorização. Investimos pesado na
reestruturação da fiscalização e treinamento pessoal a fim de atingir maior
produtividade. Ademais, estamos encaminhando o nosso projeto de construção da nova sede do Conselho, que
deve ser licitado para os próximos dias.
Pode-se dizer que os conselheiros e câmaras especializadas nunca
foram tão prestigiados como nesta
gestão. Pegamos o Conselho com R$
4,5 milhões de caixa e estamos com
R$ 15 milhões, apesar da perda de
aproximadamente R$ 7 milhões na
receita anual com a saída dos arquitetos. Temos a nossa própria frota de
veículos. Expandimos para o interior
do Estado, com a aquisição da sede
em Cachoeiro, do projeto Crea Itinerante... Não podemos nos esquecer do
Novo Sistema de ART, que é pioneiro
no Brasil, e totalmente online, dando
mais segurança, reduzindo a burocracia e ampliando o serviço via internet.
Agora o profissional pode realizar o
registro do documento e acessar aos
acervos técnicos em casa.

Ainda temos muitos desafios pela
frente. Precisamos aprimorar o modelo da Semana da Engenharia e da
Agronomia, além de auxiliar o Confea na recuperação das prerrogativas e
representatividade no âmbito político.

TÓPICOS - Partindo do conceito
da campanha de aniversário:
“Engenharia e Agronomia: Ciência,
tecnologia e arte”. Como o Senhor
vislumbra a atuação e estrutura do
Crea-ES nas próximas décadas?
Eu vejo o Crea-ES contribuindo
cada vez mais para o desenvolvimento da sociedade, em todos os aspectos,
desde as questões sociais às de inovação tecnológica. O Conselho é o
maior gerador de inovação tecnológica. Muitos dos nossos desafios estão
hoje superados, outros estarão por vir.
É uma engrenagem que estará presente no cotidiano da população. O
Crea-ES estará bem melhor nos próximos anos, certamente. Faço com o
Conselho, assim como faço na minha
família: eu estou preparando meus filhos para serem melhores do que eu.

TÓPICOS - O que o Conselho
preparou para comemorar os seus 55
anos e a Sessão Plenária nº 1.000?
O intuito é homenagear aqueles que
ajudaram a construir o Conselho até o
dia de hoje. Mesmo com erros e acertos, as pessoas que foram visionárias
em 1960 são o principal motivo do dia
de hoje. Se não fossem eles, não estaríamos aqui. Então, em 2015, 55 anos
vêm coincidir com os primeiros homens e mulheres que ajudaram com a
primeira ata, o marco mais importante
da criação do Conselho. E hoje nós estamos honrando todos aqueles que colaboraram com o crescimento do Crea,
aqueles que ajudam hoje e aqueles que
virão a ajudar. Então esse é motivo dos
55 anos, é valorizar o profissional e
mostrar para a sociedade como é importante ter uma instituição do porte
do Conselho ao seu lado.
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Crea-ES sob o olhar
das pratas da casa
Funcionários, profissionais e ex-presidentes
revelam as principais melhorias, avanços e
conquistas do Conselho nesses 55 anos
A força de vontade, aliada a necessidade e precariedade, marcaram o surgimento do Crea-ES no Estado. No
final da década de 1950, um grupo determinado de profissionais capixabas
conquistou a instituição do Conselho
no Estado. No início, era apenas um
funcionário, José Maria Vieira Rocha,
para administrar o espaço: uma sala
alugada no Edifício Alvares Cabral,
na Praça Costa Pereira, em Vitória,
em iniciativa do Conselho Federal,
que tinha interesse em expandir as
atividades da área no Estado.
A crescente participação efetiva
dos profissionais no Crea-ES desencadeou no Conselho a eleição direta
para presidente, no final da década de
80, firmando um passo importante na
democratização da instituição. Desde
então, a cada três anos, a classe se reúne
para eleger seu representante. Em cada
mandato, os presidentes têm inovado
em ações que aprimorem o exercício
da profissão, como o estudo de normas,
fiscalização, o atendimento aos profissionais, empresas e a sociedade.
Nas iniciativas de fiscalização, os
registrados em todo o Estado encontraram apoio, principalmente aqueles
alocados no interior, proporcionando
a valorização profissional e permitindo a criação das inspetorias em regiões interioranas. Além disso, algumas
frentes de trabalho foram estabele-

cidas para auxiliar nas demandas do
Crea-ES, entre elas, as Câmaras, as
Comissões Permanentes e Especiais e
os Grupos de Trabalho.
Ao completar 55 anos, o Conselho
reafirma seu papel de instituição forte
e atuante na defesa da sociedade, na
valorização profissional e na geração
de oportunidades para empresas da
área tecnológica. Hoje, composto por
mais de 31 mil profissionais e seis mil
empresas, o Crea-ES é o maior conselho profissional do Espírito Santo. As transformações e melhorias
nos serviços e atuação do Conselho
acompanharam a evolução social,
econômica e cultural ocorridas no
Espírito Santo.
Ao longo dos anos, o Crea também
reafirmou sua participação na sociedade como instituição cidadã, consciente de sua responsabilidade social; por
melhores condições de vida da população, pela defesa do meio ambiente,
do saneamento básico, da engenharia
e agronomia social, pela melhoria da
mobilidade urbana, da acessibilidade e
pelo alcance da cidadania plena. Portanto, o Crea-ES consolida-se como
uma organização a serviço do bem
estar da sociedade, construindo a cada
dia uma imagem confiável, de credibilidade, sólida e respeitada perante a
opinião pública e aos profissionais e
empresas vinculados.
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Representatividade
As Câmaras Especializadas são
responsáveis por decidir os assuntos
relacionados à fiscalização do exercício profissional e sugerir medidas para
aprimorar as atividades do Conselho.
Compostas por entidades de classe e
representantes de instituições de ensino,
os integrantes das Câmaras compõem
a Plenária, maior instância do Crea, que
possui 33 conselheiros. “Com o anos, os
processos e leis estabelecidos por elas
cresceram, acompanhando o desenvolvimento do Estado, que hoje possui
um parque industrial satisfatório”, diz o
conselheiro Eng. Civil Rodrigo Américo Pereira, um dos primeiros profissio-

nais registrados no conselho.
As comissões, por sua vez, dividem-se
em permanentes e especiais. A primeira,
tem como função fornecer suporte para
auxiliar o Plenário no desenvolvimento de atividades contínuas relacionadas
a um tema específico de caráter legal,
técnico ou administrativo, desmembrada na ética profissional, em orçamento
e tomada de contas e na renovação do
terço. E a segunda, de auxiliar no desenvolvimento de atividades temporárias,
relacionadas a um tema específico de
caráter legal, técnico ou administrativo.
O trabalho desempenhado pelas câmaras e comissões foi fundamental para

a modernização do Crea-ES, como alterações em registros, procedimentos
internos e normas de fiscalização que
contribuíram para a melhoria na defesa
dos profissionais e da sociedade.
Os Grupos de Trabalho (GTs),
compostos por conselheiros e outros
profissionais, buscam tratar de temas
específicos que visam melhorias para
alguma questão social. De caráter temporário, fornecem apoio a partir de estudos, análises ou apresentação de soluções para problemas internos, externos
(a sociedade) ou específicos do Sistema
Confea/Crea, em áreas técnicas, econômicas, sociais e políticas.

Antes do Crea-ES
Na década de 50, os profissionais de
Engenharia formados no ES tinham
de se inscrever no Crea do Distrito
Federal, que funcionava na cidade do
Rio de Janeiro, antiga capital do país.
O Espírito Santo, até então, contava
com apenas uma escola de engenharia,
que começava a formar seus primeiros
alunos: a Politécnica, uma instituição
mantida pelo Estado, que, depois, com
a criação da Universidade Federal do
Espírito Santo, foi federalizada.
No final dos anos 1950, um grupo de
engenheiros iniciou um movimento pela
implantação de um conselho regional no
ES, conseguindo apenas a instalação de
uma delegacia do Crea-RJ. Só em 1960,
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a luta liderada pelo então deputado
estadual e engenheiro Harry Barcellos, foi vitoriosa, sendo criado
o Crea-ES.
Antes da existência do Crea, era
grande o número de leigos atuando nas
diversas especialidades da Engenharia,
da Arquitetura e da Agronomia. Aos
poucos esse número foi caindo. A
participação do Crea neste processo é
grande e destaca a importância de sua
atuação para o conjunto da sociedade,
que passa a contar com serviços especializados de qualidade.
A primeira sede própria não demorou, perpassando vários outros locais na capital até ser transferida para
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o Edifício Yung, em Bento Ferreira,
onde, até hoje, ocupa o primeiro andar.
O surgimento do Conselho facilitou o
exercício da profissão de diversos engenheiros, lembra o Eng. Civil Marco Antonio Barboza, ex-presidente
do Crea-ES na gestão de 1982-1984.
“Surgiu como uma delegacia do
Crea-RJ, pois as atividades, como retirada de documento e solicitação de
registro, eram realizadas lá, e à medida
que a escola de engenharia surgia e
ganhava força aqui, foi estabelecido o
Conselho. Uma conquista para os engenheiros, que passaram a não precisar
ir até outro distrito para resolver qualquer questão”, destaca.

Impressões
Funcionário da Unidade de Fiscalização do
Crea-ES há 38 anos, Antônio Carlos Tuão,
conta que ainda nas primeiras décadas, o
Conselho dispunha apenas de quatro fiscais.
“A pé ou de ônibus, atendíamos as demandas
do Estado inteiro. Hoje, contamos com 15
fiscais espalhados pelos diversos municípios
do Estado e uma frota de 21 carros próprios”,
comenta Tuão. Ele também destaca que a
certificação ISO 9001 e a informatização do
sistema de fiscalização desburocratizaram
os serviços, que passaram a ser prestados
com excelência, além da ART, criada com o
objetivo de garantir ainda mais segurança
aos profissionais e à sociedade. O próprio
documento passou por várias melhorias,
incluindo padronização nacional, sendo
acessível a diversas entidades e órgãos
públicos, como o IBGE, Tribunais de Contas
Estaduais e da União, por exemplo.

O que começou timidamente em uma sala
no Centro de Vitória, ganhou força com
os primeiros engenheiros que batalharam
para trazer o Crea para o Estado. Quem
acompanhou esta história foi o primeiro
funcionário do Conselho, José Maria Vieira

Rocha. “O Conselho funcionava em Niterói,
no Rio de Janeiro e batalhamos para trazêlo para cá. Foi um inicio difícil. Como era
o único funcionário, fazia de tudo: cadastro
entregava processo, serviços de rua e tudo
de ônibus. Hoje fico feliz de ver o quanto o
Conselho cresceu muito e está perto de uma
das conquistas que considero de grande
importância para a instituição, ter sua sede
própria”, revela José Maria, que trabalhou
no Crea por 43 anos e ainda nutre uma
grande consideração pela entidade. “Eu
acredito no trabalho do Crea e defendo a
instituição onde quer que eu vá, mesmo não
trabalhando mais”.

Em 37 anos de trabalho no Conselho,
a funcionária Maria Anália Felipe viu o
Conselho passar por diversas mudanças. A
maior e mais significante foi a informatização,
que trouxe agilidade, principalmente para os
setores que precisavam armazenar dados.
“O arquivo tomava um espaço significativo
da sala. Os registros eram arquivados por
números e próximo a eleição do terço, como
era chamada a escolha dos conselheiros, nós
tínhamos que verificar quais estavam em
dia com o Crea. Era um serviço que levava
muito tempo. Com a informatização, tivemos
medo do computador e não gostávamos,

pois algumas pessoas falavam que tomaria
o nosso lugar. Mas, com as aulas de
informática vimos que era uma evolução
e facilitava nosso trabalho”, recorda. Para
Maria Anália, que já passou pelos setores
de Cadastro e Atendimento, destaca que
em sua trajetória, o Crea acompanhou o
desenvolvimento da sociedade. “Sentimos
os reflexos destas transformações no dia
a dia, com a informatização, a valorização
dos profissionais e das relações entre os
funcionários”, conclui.

Ao longo desses 55 anos o Crea passou
por diversas mudanças que modernizaram
e facilitaram a prestação de serviços aos
profissionais, como no caso da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART). Se no inicio a
Anotação era colorida e manual, com o Sistema
criado pela equipe do Crea-ES, os profissionais
têm acesso a um documento mais moderno e
rápido. “No começo tínhamos ARTs vermelha,
azul e verde, cada uma com uma finalidade
diferente. Em 1994 surgiu a necessidade de ser
nominal; em 99 em disquete; em 2002 passou
a ter preenchimento online. Acredito que o
momento atual é o mais importante na história
do Conselho. Estamos nos voltando para fora e
ampliando os horizontes, buscando parcerias
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Impressões
importantes como é o caso da Petrobras, do novo
Sistema da ART e as visitas nas faculdades”,
pontua Marcos Perini, da equipe de ART, que
comemora 37 anos de Crea no dia 1º de julho

Segundo o Eng. Civil Rodrigo Américo Pereira,
um dos primeiros registrados no Crea-ES, com o
aumento expressivo no número de engenheiros
formando, a administração ampliou, passou
a ganhar poder financeiro, e a influência de
profissionais com conhecimento em outras
áreas e de outros estados também cresceu.
Assim, o Estado, que era estagnado, ganhou
novas dimensões, principalmente após a
explosão industrial, com a instalação de
grandes empresas como a Fibria, antiga Aracruz
Celulose; e a Arcelor Mittal, antiga CST.
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Quem tem orgulho de ter participado do
início é a Eng. Civil Emília Frasson Manhães,
umas das primeiras profissionais registradas
no Conselho e a primeira mulher formada
em Engenharia Civil pela Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes). Emília
se formou em dezembro de 1960 e logo
entrou com o pedido de registro. “Éramos
a quinta turma de um curso muito recente
na universidade, por isso minha carteira
tem o número 16”, conta a engenheira,
que recorda a simplicidade da estrutura do
Conselho. “Era uma sala pequena no Centro
de Vitória, onde só trabalhavam o Harry
Barcellos, a sua secretária e o José Maria.
Não havia câmaras, grupos de trabalho e
conselheiros como hoje, tampouco recursos
financeiros. Não havia também muitas
demandas como hoje, por ter poucos
registrados. Os de engenharia e arquitetura
estavam começando no Estado, e os
formandos estavam acostumados a ir ao
Rio de Janeiro para se registrarem, por isso
foi difícil reunir os profissionais do Espírito
Santo e conscientizar os estudantes sobre
a importância do registro e que o Conselho
estava firmando estruturas no Estado”,
recorda Emília.
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Os serviços que passaram a ser
realizados no Conselho eram elaborados
manualmente, segundo a administradora
da Unidade Administrativa, Bete Mill,
colaboradora
da instituição há 44
anos. “O atendimento era rápido, pois
a demanda era pouca, e se resumia em
carimbar os projetos e fornecer uma
certidão. E a fiscalização desenvolvia um
trabalho interno, administrando manuseio
de processos, projetos e protocolos. Com
os anos, os serviços foram modernizados,
até mesmo em função da demanda, que só
foi crescendo”, diz. Para Bete, a burocracia
dificultou a operacionalização do trabalho.
“São vários papeis para guardar e antigos,
já que para fazer o registro de uma
empresa ou profissional é preciso ter
toda a documentação. Por outro lado, foi
iniciada a digitalização dos processos,
que vai facilitar o nosso trabalho. A
informatização, com a modernização de
equipamentos, auxilia no desenvolvimento
do trabalho prestado ao público final,
melhorando o atendimento”, destaca.

Estamos chegando mais perto
de todos os capixabas

SÃO MATEUS

7inspetorias por todo o Espírito Santo
13 inspetores
19 visitas em 12 meses de
Crea Itinerante

COLATINA

LINHARES

ARACRUZ

VITÓRIA - SEDE
VILA VELHA
GUARAPARI
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM

CADA VEZ MAIS PRÓXIMO DA SOCIEDADE
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EDUCAÇÃO
Novas profissões, mudanças no
ensino, tecnologias e a entrada
acelerada no mercado de
trabalho foram as diretrizes do
ensino tecnológico local

A primeira escola de engenharia do Espírito Santo denominada Escola Politécnica do
Espírito Santo, atualmente conhecida como Centro Tecnológico da Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes), surgia em
1951, no Governo de Jones Santos
Neves, regida pela Lei 520, de 6
de setembro. São 63 anos de existência da escola de engenharia da
Ufes, que perpassou desde o seu
primeiro diretor Eng. Dido Fontes de Faria Brito (1952-1963) até
os dias atuais, com o 17º diretor,
o Eng. Geraldo Rossoni Sisquini,
que também é vice-diretor Administrativo do Crea-ES.
Na década de 1990, foi iniciada
a expansão do ensino superior no
Brasil, e no solo espiritosantensse não foi diferente. Então, surge
24

As nuances do ensino
da Engenharia no
Espírito Santo

a segunda escola de engenharia do estado em 1999, 47 anos
depois: na Univix, hoje conhecida
como Multivix, com o curso de
Engenharia de Produção, e agora,
Engenharia Civil. Dessa década
em diante, o crescimento da área
deslanchou, dando surgimento a
várias outras escolas de engenharia
no início do século 21, tais como,
Universidade Vila Velha (UVV ),
Faesa, UCL, Faculdade Pitágoras,
Faculdades Integradas de Aracruz,
Multivix e Ifes.
A multiplicação de instituições de
ensino contribuiu para a diversificação das áreas contempladas na engenharia, passando a oferecer para a
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sociedade curso superior e variadas
especializações, assim como no número de profissionais. Em 1960, havia 11 profissionais de nível superior
registrados, e nenhum de nível médio, que começou a surgir em 1970.
Por outro lado, até maio deste ano,
já são mais de 19 mil registrados no
nível superior e mais de 21 mil em
nível médio, números que a cada
ano vêm crescendo.
Para o Eng. Civil e Prof.
Dr. Ing. João Luiz Calmon Nogueira da Gama, um ponto a ser

destacado é a quantidade de engenheiros em graduação. “No Brasil
temos menos de três engenheiros
para cada 10 mil habitantes, enquanto que nos Estados Unidos
temos aproximadamente seis engenheiros por cada 10 mil habitantes, o dobro”, destaca.
Mesmo com a diferença de profissionais no mercado, segundo
Calmon, no Brasil existe uma demanda de engenheiros significativa, considerando as necessidades
de desenvolvimento e crescimento
em todos os setores da economia.
“Claro que existe desemprego em
muitos países, inclusive altamente
desenvolvidos, mas não podemos
deixar de formar engenheiros, pois
a economia pode ser retomada e
então teremos que importar esses
profissionais”, destaca.

Nuances do ensino
Nos primórdios do ensino da
Engenharia no Estado, as grades
curriculares eram definidas pelo
Decreto Lei 23569 de 11/2/1933,
que regulamentou a profissão do
engenheiro e a padronização dos
conteúdos, por formação. Com o
passar dos anos, foi estabelecida

na Lei Federal 5194 de 1966 as
disciplinas obrigatórias e optativas que se adaptavam conforme a
regionalização de cada unidade de
ensino, segundo o professor e Eng.
Civil, Marco Antonio Barboza. “A
partir dessa divisão as disciplinas
passaram a não ser mais iguais,
portanto, com atribuições diferenciadas, ao permitir o surgimento
de novas áreas de especialização
no âmbito da graduação: na agronomia - florestal, agrícola etc; na
engenharia civil - transportes,
produção, estruturas, química, e
outros”, disse.
Com a mudança na padronização das grades curriculares surgiu
maior disponibilização de material
didático. A relação do aluno com
o aprendizado melhorou, uma vez
que livros eram caros e, em sua
maioria, importados, o que possibilitava a uma minoria o acesso às
informações e consequentemente, a obtenção do conhecimento.
Hoje, esse cenário é outro, o po-

der está nas mãos de quem divulga
o conhecimento, o que incentivou
a criação de bibliotecas virtuais e
o intercâmbio entre Universidades. Mas, nem tudo, mesmo com
os avanços de acesso à informação,
foi bom.
Com os anos, as oportunidades
de entrada no mercado de trabalho e de fixação no Estado foram
ampliadas, com a proliferação de
grandes indústrias e, o decorrente
desenvolvimento. Esse processo,
para Barboza, também passou a
interferir diretamente na qualidade do ensino. “A escola de Engenharia – Politécnica foi criada por
profissionais de outros estados,
como Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que
vieram trabalhar aqui, pela carência de mão de obra local. Com o
tempo, a disponibilidade de infor-
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mação e oferta das vagas permitiu
a formação de profissionais, e, ao
mesmo tempo, a possibilidade de
atuação no mercado de trabalho
local. Hoje, o formando inicia o
seu desligamento das faculdades,
antes de receber a graduação, buscando estágios, geralmente nos
últimos períodos, para entrar mais
rapidamente no mercado de trabalho, muitas vezes, não se dedicando aos estudos na proporção que
deveria. Outros recém graduados,
buscam completar as suas formações, continuando nas faculdades,
em Cursos de Pós Graduação –
Especialização – Mestrado e Doutorado, oferecidos por diversas das
Instituições Estabelecidas no Estado ”, ressalta.

atuar juntos, na busca por métodos
modernos. “Creio que as dificuldades para modificação do ensino
na engenharia estão por um lado
na melhoria substancial da infraestrutura de edifícios, de equipamentos e de laboratórios das
Universidades e por outro lado,
na própria mudança cultural que
deverá ocorrer em primeiro lugar

Crescentes avanços
A formação do engenheiro vem de
longa data, século XVIII, período de
início da criação de escolas de engenharia para o ensino das diferentes
tecnologias, inerentes as graduações de
cada novo ramo da engenharia.
Muitas equações matemáticas já
desenvolvidas no século 18 não tinham solução para situações complexas. Segundo Calmon, com o
advento do computador e sua proliferação em nível do microcomputador, as ciências, em particular as
engenharias deram um salto significativo, resolvendo problemas de
grande complexidade, tais como:
edifícios de grande porte, barragens, túneis, pontes, instalações de
usinas nucleares, grandes torres e
chaminés, aviões, estações orbitais,
satélites, grandes obras marítimas,
espaçonaves, etc.

Entraves e conquistas
Para um ensino mais avançado, alunos e professores devem
26

Prof. Dr. Ing. João Luiz
Calmon Nogueira da Gama
com os próprios professores que
deverão abandonar definitivamente as metodologias de ensino já
ultrapassadas, em função da quantidade de informação e velocidade
da informação”, pondera o Eng
Civil e Prof. Dr. Ing. João Luiz
Calmon Nogueira da Gama.
Os avanços tecnológicos da informação e velocidade como a qual
é propagada representa uma oportunidade para a transformação do
ensino, podendo agregar valor e
conhecimento. “Esta sem dúvida,
é uma grande conquista”, destaca
Calmon.
A geração de oportunidades
também contribuiu para os avan-
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ços no Estado, segundo o professor e Eng. Civil, Marco Antonio
Barboza, já que os primeiros engenheiros se formavam em outros
estados. “Essas atividades são indutores de oportunidades”, diz.
Para ele, com a expansão de mercado veio a necessidade de especialização, de profissionais continuamente qualificados.
Por outro lado, Barboza destaca
o sucateamento do profissional de
educação como um entrave para o
ensino. “Os alunos que chegam hoje
à universidade, não são os mesmos
que antigamente. Além disso, falta
base escolar, para melhorar o ensino, e isso inclui boa remuneração,
segurança e qualificação”, pondera.
Para ter uma visão do desenvolvimento do Centro Tecnológico e
da História da Engenharia no Espírito Santo, é possível consultar a
obra: da Silva, C. M. S; Pinheiro, J.
E. R. História do ensino de engenharia no Espírito Santo: da escola
Politécnica ao Centro Tecnológico
da UFES – Vitória, ES: EDUFES,
2010, 263 p.

Cursos de engenharia no ES
Além dos cursos de graduação,
o surgimento das pós-graduações
em engenharia no Centro Tecnológico da Ufes no final da década de 90 tem contribuído para
formação de professores para as
demais escolas de engenharia do
Estado e para o crescimento e
desenvolvimento da pesquisa no
Espírito Santo.
Para o diretor do Centro Tecnológico (CT) da Ufes, Eng.
Mecânico e Civil Geraldo Rossoni Sisquini, a diversidade de
especializações têm enriquecido
os cursos de engenharia do Estado. São pós-graduações que
ampliam a visão de professores

e alunos, que têm acesso a áreas diferentes independente do
curso que frequenta. Esse é um
projeto que ganhou apoio de
empresas, que além de oferecer
laboratórios, tem patrocinado e
incentivado seus funcionários a
se especializarem, conta.
Manter a qualidade dos cursos
também é um grande desafio no
ensino da engenharia no Estado.
Para auxiliar nesta conquista, foi
criada a Comissão de Educação
Profissional do Crea-ES (Ceap),
que tem por objetivo fiscalizar os
cursos superiores. “A criação da
Ceap foi um grande marco para
o ensino da engenharia, pois
contribui para que cumpram as
exigências do Conselho Federal,
como aulas e laboratórios, e alcancemos cada vez mais a excelência do ensino e qualificação
dos alunos capixabas”, conclui
Geraldo, que também é diretor
da Ceap e vice-diretor Administrativo do Crea-ES.
O Centro Tecnológico da Ufes
possui tais cursos:
- Graduação em Engenharia
Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de
Computação, Engenharia Ambiental e Ciência da Computação.
- Pós-graduação em Engenharia Ambiental (mestrado e
doutorado); Engenharia Mecânica (mestrado e doutorado);
Engenharia Elétrica (mestrado
e doutorado); Engenharia Civil
(mestrado); Informática (mestrado e doutorado).
Atualmente existem cursos de
Graduação no Espírito Santo em:
Engenharia Civil, Engenharia
Mecânica, Engenharia Elétrica,
Engenharia de Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia
Mecatrônica, Engenharia de Alimentos e Engenharia Química.

Número de engenheiros no mercado
expandiu ao longo dos anos
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Fonte: Crea-ES

O diretor do CT da Ufes, Geraldo Rossoni Sisquini, acredita que
a diversidade de especializações enriquecem a engenharia
REVISTA TÓPICOS ABR/MAI/JUN 2015

27

EXPERIÊNCIA

Tópicos: uma trajetória de
credibilidade
Revista completa seus 15 anos de existência e comemora uma
trajetória de consolidação da marca e credibilidade dos seus leitores
pelo conteúdo de qualidade
1ª edição da Tópicos publicada em dezembro de 1998

O principal veículo impresso de
comunicação do Crea-ES completou 15 anos em 2014. Durante
esse período de veiculação, a Revista Tópicos cumpriu e aprimorou
a cada edição, o seu propósito de
dar espaço aos debates sociais e às
informações técnicas da área tecnológica e de estreitar os laços que
unem a instituição aos profissionais
e empresas registrados.
Funcionando como fórum de
discussão sobre assuntos que interessam aos engenheiros, agrônomos,
geólogos, geógrafos, meteorologistas, tecnólogos, técnicos agrícolas
e industriais, além de proporcionar
conteúdo relevante sobre questões
de interesse da sociedade e apresentar as diversas nuances do cenário
político econômico estadual e nacional, a publicação assumiu durante muitos anos a posição de principal veículo de comunicação do
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Conselho, pautando, inclusive, inúmeros jornalistas na realização de
reportagens para a grande imprensa.
Com a intenção de tornar conhecidas as atividades desenvolvidas
pela instituição e difundir as demandas geradas pelas câmaras especializadas, comissões permanentes
e especiais e grupos de trabalho, o
Crea-ES iniciou de fato a sua política de comunicação com a implantação do Plano de Comunicação,
elaborado em 1994, pela jornalista,
professora e doutora Ruth Reis. O
jornal do Crea-ES passa a ter regularidade a partir desta época, funcionando como um meio de comunicação documental e informativo digno
de confiança, pela apuração fidedigna e o compromisso com o leitor.
O Plano de Comunicação também contemplava a implementação
de uma revista institucional periódica, e o primeiro ensaio do Conselho
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para veicular a publicação ocorreu
em dezembro de 1995, quando foi
elaborada pela T&T Comunicação
e Publicidade a revista dos 35 anos
do Crea-ES. Trazendo na capa a engrenagem, símbolo da engenharia e o
título “Crea-ES - A serviço da sociedade capixaba”, a revista, de caráter
comemorativo, como esta que você
tem agora em mãos, apresentava diagramação moderna para os padrões,
continha fotos em preto e branco e
trazia assuntos como o balanço de
atividades desempenhadas pela gestão, a importância da ART para o
aprimoramento da Fiscalização, bem
como os trabalhos executados pelos
conselhos e câmaras especializadas
do Crea-ES. Somente em dezembro
de 1998 na gestão do Eng. Eletricista
Paulo Bubach, o Crea-ES implantou
definitivamente a sua revista periódica, a Tópicos, que trouxe como título
na capa de sua primeira edição “O

Futuro das Águas no Planeta”.
Como o jornalista e escritor Sergio Villas Boas afirma, a revista vem
para preencher os vãos informacionais deixados pelo imediatismo dos
jornais e telejornais diários, criando
uma ponte entre o passado, o presente e o futuro. E é exatamente o
que a Tópicos tem feito desde então,
trazendo reflexões honestas quanto
a diversos assuntos que permeiam os
anos, como o uso consciente da água,
os desafios para a universalização do
saneamento básico, os tempos de
adversidades econômicas, crise no
mercado de trabalho, baixo investimento no setor portuário capixaba,
estatuto da cidade, crise energética,
além de demonstrar seu compromisso em acompanhar os avanços e transformações da sociedade,
como o descobrimento do petróleo,
que culminou em um novo ciclo
de prosperidade e desenvolvimento

econômico do Espírito Santo.
E quando se fala em avanços, a
trajetória da Tópicos foi marcada
por várias mudanças nos projetos
gráfico e editorial, sempre tendo
como base a opinião do leitor e as
tendências do mercado, segundo a
gerente de Comunicação, jornalista
Alcione Vazzoler, funcionária da Unidade de Comunicação do Crea-ES há
20 anos. De acordo com ela, há mais
de uma década, o Conselho realiza
pesquisas anuais para medir junto
aos seus usuários o nível de satisfação com relação aos serviços prestados pela instituição. Entre esses serviços, está a revista Tópicos que, na
última pesquisa realizada em 2014,
pelo Instituto Flexconsult, foi mais
uma vez aprovada pelos leitores. Os
profissionais registrados no Crea-ES
que responderam à pesquisa a avaliaram como boa a excelente, tendo
em vista seu visual, linha editorial

e qualidade.
“A Tópicos é hoje o principal meio de
comunicação impresso e o terceiro meio
de comunicação mais utilizado pelos profissionais da área tecnológica para obter
informações sobre o Crea-ES, ficando
atrás apenas do site e do informativo
eletrônico. Ela permaneceu durante
vários anos como o mais importante instrumento de comunicação
do Conselho. Com os avanços dos
meios digitais, outras ferramentas
foram ocupando o seu espaço. Mas
mesmo com os avanços tecnológicos,
83,52% daqueles que usam a revista
como meio de informação, querem
continuar recebendo a publicação via
postal, no domicílio, mesmo a tendo
disponível no nosso site. Isso mostra
como a Tópicos se tornou referência
em assuntos político-econômicos e
tecnológicos. A marca Tópicos está
consolidada e é digna de credibilidade”, afirma Alcione.
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MERCADO
Os cursos atraem pela alta
empregabilidade e pelos bons salários

Uma carreira promissora é o sonho de qualquer jovem no início da
sua vida profissional. Mirar um curso que promete movimentar o mercado de trabalho nos próximos anos
parece ser o melhor caminho para
alcançar o sucesso. De olho na alta
empregabilidade e nos bons salários,
os cursos da área tecnológica, em especial os de engenharia, estiveram
entre os cinco mais procurados por
quem prestou vestibular em 2015,
segundo um levantamento divulgado pela Revista IstoÉ.
Para o consultor técnico do Crea-ES,
Eng. Eletricista Orlando Zardo Jr, a
30

De olho no futuro, jovens
escolhem profissões
da área tecnológica

área tecnológica oferece, sim, um futuro bastante promissor, pois só ela é
responsável por 70% do PIB brasileiro. “O Brasil é um país que ainda tem
muito que avançar em infraestrutura
e na melhoria das indústrias, o que irá
gerar mais empregos para os engenheiros. O maior crescimento na profissão,
nos próximos anos, deverá ser nos setores de pesquisa e desenvolvimento de
inovação, com maior número de contratação de pessoal”, alerta Zardo.
Apesar do otimismo quanto às
vagas de emprego, almejar uma
carreira promissora não é tão fácil.
Além de encarar os cinco anos da
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graduação, o profissional precisa ser
dinâmico, dominar o inglês, além de
ter um amplo conhecimento técnico.
Para o consultor, hoje o diferencial no currículo dos jovens são os
projetos de pesquisa. “Além do entendimento em línguas e informática, as empresas buscam inovação, e
são através dos projetos de pesquisa
que os jovens terão essa qualificação”, ressalta Zardo, que acrescenta
ainda a importância do contato do
futuro profissional com o Conselho
“para um melhor entendimento da
relação das empresas frente à sociedade civil organizada”.

Crea Júnior
Também com o intuito de contribuir com novos conhecimentos para
os estudantes do setor tecnológico das
instituições de ensino capixabas, há
três anos o Crea Júnior foi reativado
no Espírito Santo. “Nossa missão é
aproximar o meio acadêmico do Sistema Confea/Crea agregando valor a
formação através do conhecimento,
por meio de palestras, cursos, visitas
técnicas e também eventos estudantis
ligados as áreas de atuação do Sistema”, revela o presidente do Crea-Jr,
Vinícius Santos Terra.
Composto por 30 membros em
Vitória e mais 50 espalhados pelo
interior do Estado, o CreaJr possui
aproximadamente 2.500 registrados.
“Estamos trabalhando para dobrar o
número de registrados até o final ano.
Sentimos a necessidade também de
estruturar a equipe, garantindo que o
conhecimento adquirido seja absorvido pelas próximas lideranças”, acrescenta Vinícius.

Mercado
Embora a estagnação econômica
esteja comprometendo o desenvolvimento do país, os profissionais da
Engenharia continuam entre os mais
bem pagos pelo mercado de trabalho,
segundo pesquisa da Michael Page,
empresa de recrutamento executivo
de média e alta gerência. De acordo
com a pesquisa, um diretor de cons-

trução, por exemplo, ganha anualmente no Brasil entre US$ 160 mil
e US$ 220 mil, enquanto em países
como Canadá, França e na Alemanha o salário do mesmo profissional
é de US$ 80 mil a US$ 150 mil.
Para o estudante de engenharia
elétrica, Thiago Valfré Lecchi, que
atua como diretor de Marketing no
CreaJr, no Espírito Santo o cenário atual não é tão otimista, mas a
expectativa é de um futuro melhor.
“Hoje a engenharia é um curso com
mercado limitado devido à crise.
Mas, após a recessão, a engenharia
deve retomar o ritmo de crescimento”, afirma Lecchi.
Ele acredita que a incerteza da
economia é mais um motivo para o
estudante buscar a capacitação e estar preparado para o mercado. “Atuando no CreaJr aprendi muito sobre
o Conselho, sobre sua importância
na minha atuação profissional e sobre o Sistema das autarquias Crea,
Confea e Mútua. Também tive a
oportunidade de aumentar meu network e, por meio das palestras, ter
acesso a temas atuais discutidos pela
engenharia capixaba e brasileira.
Creio que um profissional completo
é o resultado da soma da experiência adquirida em cenários variados”,
afirma Lecchi.
O CreaJr oferece palestras e visitas técnicas em todo o Estado. Para
participar confira a agenda pela
fanpage Crea Júnior - ES e junte-se
aos jovens engenheiros.

Sobre o futuro....
“Espero um mercado de trabalho
com boas oportunidades para poder
desenvolver trabalhos e solucionar problemas dentro de empresas. Não tão
distante deste ponto de vista, o fomento
de tecnologias em nosso estado e em no
nosso país tem que estar voltado para
receber estudantes que visam solucionar
os problemas com o uso da tecnologia”
- Victor Peixoto, graduando em Engenharia da Produção.
“O mercado de trabalho está em
constante transformação, no futuro serão mais valorizadas e até surgirão novas
profissões ligadas à busca da qualidade
de vida, sustentabilidade e a globalização. As inovações tecnológicas que estão
por vir também terão foco nessas áreas”
- Ana Carolina Rangel, graduanda em
Engenharia de Controle e Automação.
“Espero que o mercado esteja aquecido a ponto de absorver os novos
ingressantes na área... Engenharia é
um curso que contribui com o desenvolvimento econômico e o futuro do
país. Já referente as novas tecnologias,
minha expectativa é que as empresas
invistam na capacitação dos funcionários para que as novidades do mercado possam servir de melhoria para os
processos e profissionais. Na maioria
das vezes os estudantes saem da faculdade sem capacitação em novas
tecnologias” - Aline Melo dos Santos,
graduanda em Engenharia Química.

REVISTA TÓPICOS ABR/MAI/JUN 2015

31

COMEMORAÇÃO

PLENÁRIA Nº 1.000, CONFRATERNIZAÇÃO, HOMENAGENS,
EXPOSIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES COMPÕEM A
COMEMORAÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO DO CONSELHO

Comemorar uma data especial ao
lado de pessoas que fizeram parte da
mesma história é motivo de realização e
satisfação. Este é o caso do Crea-ES, que,
este ano, comemora 55 anos de existência, atuando na orientação e fiscalização
do exercício profissional, defesa do mercado profissional e pelo desenvolvimento
sustentável do Espírito Santo.
O Conselho, que atualmente
possui aproximadamente 6,5 mil
empresas e mais de 31 mil profissionais registrados, elaborou uma rica e
vasta programação para comemorar
a data, que inclui lançamento do logotipo de aniversário, homenagens,
exposições, revista comemorativa e
plenária solene. No decorrer do ano,
outras atividades também serão realizadas em todo o Estado, complementando a programação.
Entre as atividades previstas, destaca-se a Plenária Solene nº 1000, que
reunirá ex-presidentes, conselheiros e
autoridades públicas no dia 3 de julho,
no Clube Ítalo, em Vitória. Na ocasião, a plenária terá caráter de solenidade, em que estão programadas homenagens a todos os ex-presidentes,
personalidades que contribuíram para
o desenvolvimento da Engenharia
no Estado, além de seis profissionais
indicados pelas Câmaras Especializadas, oito indicados pelas Entidades de
Classe registradas no Conselho e um
indicado pela Mútua - Caixa de Assistência aos Profissionais. A honraria
também se estende a duas funcioná32

rias do Crea-ES, eleitas pelos próprios
colaboradores, para serem homenageadas no evento.
Uma comissão organizadora, formada por conselheiros e uma inspetora do Conselho, foi criada este ano
para planejar as ações de aniversário.
O coordenador da comissão, o Eng.
Civil José Antonio do Amaral Filho,
diz que o momento é especial: “Essa
é uma comemoração emblemática,
pois completamos mil reuniões no
curso desses 55 anos, em que o sistema tecnológico pode comparecer
junto à sociedade contribuindo para
o desenvolvimento do Estado; e que
serve de reflexão para os engenheiros,
engenheiros agrônomos, tecnólogos
e técnicos, cada um com suas variações, sobre as alternativas que podem
ser criadas para prever o futuro com
eficiência. E também, é claro, é o
momento de lembrar os colegas que
desenvolveram papéis importantes
na área, e das entidades de classe, que
foram todo o oxigênio do Conselho,
exercendo o papel de fiscalizar em benefício da sociedade”, destaca.
O Crea-ES realizará até o final
do ano, uma série de eventos nas
sete inspetorias localizadas em diversas regiões do Estado (Cachoeiro de
Itapemirim, Linhares, Colatina, São
Mateus, Guarapari, Aracruz e Vila
Velha), como palestras, cursos e reuniões. A proposta é reforçar o processo
de descentralização e interiorização
das atividades do Conselho.
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Novo logotipo
A aproximação com a sociedade e
a intensificação das ações em todas as
regiões do Estado, a partir da interiorização, está entre as metas de atuação
do Crea-ES. E nada mais justo que,
ao comemorar cinco décadas e meia
de existência, a marca da instituição
seja evidenciada.
Também como parte das comemorações, o logotipo do Crea-ES recebeu uma repaginada, e estará presente
nos canais e instrumentos de comunicação do Conselho até o fim do ano.

Para Amaral, o novo logotipo simboliza todos os profissionais que deixaram sua marca junto à sociedade. “Este
é um momento de júbilo, quando é
importante expressar o que o Conselho representou neste período, em
defesa da sociedade, entendendo
que os profissionais registrados
são aqueles que detêm o conhecimento tecnológico, realizando seu trabalho com respeito e responsabilidade.
É uma marca que representa o resultado obtido a várias mãos”, pondera.

Campanha para valorizar
os profissionais

Ex-presidentes do Crea que
serão homenageados

Ainda dentro das comemorações
dos 55 anos do Crea-ES e com o
intuito de valorizar os profissionais
da área tecnológica, será realizada
no mês de julho, uma campanha
publicitária. Com o slogan “Engenharia e Agronomia: Ciência, Tecnologia e Arte”, as peças estarão
nos principais veículos de comunicação e mídias do Espírito Santo,
tais como jornais, TVs, rádios, outdoors, busdoors e sites.
“Nossa proposta é apresentar o
Conselho e a importância dos nossos profissionais à sociedade. Mostrar que nas grandes e pequenas
ações do cotidiano de qualquer indivíduo, há o resultado do trabalho
dos nossos profissionais. E é este
trabalho que dita o desenvolvimento”, diz o presidente do Crea-ES,
Eng. Agrônomo Helder Carnielli.

Componentes da Comissão
Especial da 1000ª Sessão
Plenária e de 55 anos

1960 - 1975: Eng. Civil Harry
de Freitas Barcellos

Eng. Civil José Antônio do Amaral Filho
(coordenador)

1976 - 1981: Eng. Civil
Filemon Tavares
1982 - 1984: Eng. Civil Marco
Antônio Barboza da Silva
1985 - 1987: Eng. Agrônomo
José Oscar de Magalhães
Eng. Civil Ana Cristina Achá de Estrada Valle

Jan de 1988 - Abr de 1988:
Eng. Agrônomo e Civil Jorge
Gerhardt F. Santos

Eng. Agrônomo Jorge Luiz e Silva

Mai de 1988 - Dez 1988:
Arquiteto Jolindo Martins Filho

Eng. Mecânico e de Seg. do Trabalho
Adelar Castiglioni Cazaroto

1989 - 1993: Eng. Agrônomo
Valter José Matielo

Eng. Mecânico Oswaldo Paiva Almeida Filho

1994 - 1999: Eng. Eletricista
Paulo Bubach

Eng. Agrônomo Rosemberg Bragança

2000 a 2005: Eng. Eletricista
Silvio Roberto Ramos

Eng. Agrônomo Valter José Matielo
Eng. Civil Wania Nassif Marx

2006 a 2011: Eng. Civil e
de Seg. do Trabalho Luis
Fernando Fiorotti Mathias

Eng. Civil Marcia Pinto Guerra de Souza

2012 – até hoje: Eng. Agrônomo
Helder Paulo Carnielli

Eng. Civil Elson Teixeira Gatto Filho

Exposição

Homenagem

Valorização do Profissional

Exposição

Novo Logotipo

Duas exposições devem apresentar
um pouco melhor a história do Crea.
Uma delas consiste numa exibição
de fotos relacionadas a momentos
do Conselho nas últimas décadas. “A
ideia é mostrar por meio do registro
fotográfico ocasiões que fizeram parte do cotidiano da Instituição, como
eventos, reuniões, atividades de fiscalização, ações sociais, além de outras
imagens”, disse o gerente de Relacionamento Institucional, Leonardo
Coser. E a outra, deverá relembrar os
principais assuntos e temas que nortearam os debates do Conselho, e que
foram, no decorrer dos últimos 15
anos, estampados nas capas das Revistas Tópicos, que hoje encontra-se
na 68ª edição.
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Crea-ES: um projeto coletivo
Conselheiros que atuaram no Crea-ES entre 1960 e 2015
• Abel Drach • Adalberto Fernando Trés • Adejair Anselmo Pertel • Adelar Castiglioni Cazarotto • Adelmo Marcos
Rossi • Ademar Bernabé • Adilon Vargas de Souza • Adolpho Baltazar Bonella • Adriana Martins Di Spirito Rocha•
Afonso Celso de Souza Oliveira • Afrânio Rodrigues de Menezes • Alaor Plaster Pimenta • Alberto Bernabé Kirchmayer
• Alberto Ferreira de Souza • Aldyr de Freitas Borges • Alexandre Cypreste Amorim • Alexandre José Serafim •
Alexandre Kronemberger • Alfred Mayer • Alfredo Alvaro da Silva Filho • Aline Barroso Miceli • Alípio José Tosta da
Cunha • Aloir Cordeiro Fassarella • Aloísio Carnielli • Aloísio da Cunha Ramaldes • Álvaro Feres Medina • Álvaro Garcia
• Álvaro João Bridi • Alziro Barbosa Gomes • Amaurílio Faria • Amaury de Souza • Amélio Botelho de Almeida • Ana
Cristina Achá de Estrada Valle • Ana Paula Rabello Lyra • Anderson Fioreti de Menezes • Anderson Silva Martins
Ferreira • André Barroso Ribeiro • André Luiz Barbosa de Queiroz • André Luiz de Souza • André Tomoyuki Abe •
André Verdibello • Andréa Curtiss Alvarenga • Anísio Rodrigues • Anita de Souza D. Gutierrez • Antálcidas Drumond
de Souza • Antônio Carlos Balbino • Antônio Carlos Barbosa Coutinho • Antônio Carlos Camara de Bakker • Antônio
Carlos Ribeiro Valente • Antônio Carlos Xausa Gonçalves • Antônio César Menezes Penedo • Antônio Chammas Neto
• Antônio de Pádua Carvalho dos Santos • Antônio Deodato Santos Andrade • Antônio Fabiano Aguiar • Antônio
Fernando de Castro Pires Ferreira • Antônio Henrique Faria • Antônio Jahel Nascif • Antônio José Nunes • Antônio
Luiz de Assis • Antônio Nascimento Gomes • Antônio Reno Pereira Filho • Antônio Vitor Cavalieri • Antovilo Luiz da
Silva • Aparecida Maria da Silva Borges • Aparecida Netto Teixeira • Aristides Navarro de Carvalho Filho • Aristides
Narravo de Carvalho Filho • Aristóteles Alves Lyrio • Arthur Rawicz • Ary Ferraço Coelho • Ary Medina Sobrinho •
Augusto Alvarenga • Augusto Machado • Aureliano Nogueira da Costa • Áureo Buzatto • Ayres Geraldo Loriato •
Bernardino José Gomes • Braz Antonio Pertel • Braz Ragassi • Brunna Oliveira Guimarães • Cacilda Ribeiro dos Santos
• Cândido Cotta Pacheco • Carlile Simões Fonseca • Carlos Alberto Benevides • Carlos Alberto Feitosa Perim • Carlos
Alberto Ferrari Ferreira • Carlos Alberto Fonseca Menezes • Carlos Alberto Moraes Gonçalves • Carlos Antônio de M.
Neto Trancoso • Carlos Aragon Carpanedo • Carlos Caiado Barbosa Zago • Carlos de Laet Simões Oliveira • Carlos
Eduardo Pini Leitão • Carlos Genis da Silva • Carlos Heugênio Duarte Camisão • Carlos Hugo Negreiros • Carlos José
Penedo Leão Borges • Carlos Osvaldo Gozi do Nascimento • Carlos Pedro Lozer Fundão • Carlúcio Nunes Martins •
Carmem Lúcia da Silva Araújo • Celso Luis Kelher • Celso Luiz Hemerly Peixoto • Cesár Laeber Francêz • César Tanure
Romano • Chrisógono Teixeira da Cruz • Clarissa Franzoti de Paulo • Claúdio Marino Cassa • Cledson de Souza Felippe
• Climério Solimões • Clóvis Gonçalves Andrade • Dario Alvez Pozzi • Dário Antônio de Almeida • David dos Santos
Martins • Delfim Francisco da Costa • Delfim Francisco da Costa Filho • Délio Moura do Carmo • Demilson Guilherme
Martins • Dimas Piontkovisk • Dione da Conceição Miranda • Dionísio José Souza Carvalho • Dirceu Pratissoli •
Dirlene de Paula Reis • Divalci da Silva Machado • Douglas Cerqueira Gonçalves • Douglas Muniz Lyra • Dante José
de Araújo • Edison Moreira dos Santos • Edison Thaddeu Pacheco • Edivaldo Antônio Catelam • Edson Baptista •
Eduardo Luiz Henriques • Eduardo Simões Barbosa • Eldes Scherrer de Souza • Elias Pereira Barcelos • Eliezer Cristino
de Oliveira • Eliezer Cunha • Eliezer Soares Filho • Elio Bahia de Souza • Elisabete Solimões • Elson Teixeira Gatto Filho
• Elton Mayo Negri Pinheiro • Enéas José Simões • Enio Altivo Brandão Carneiro Júnior • Enio Rangel Amorim • Ery
Carneiro • Erasmo Batista de Oliveira • Érico de Freitas Machado • Erthelvio Monteiro Nunes Junior • Ery Carneiro •
Eugênio Jose Agrizzi • Euler Xavier Pinto • Euzébio Terra • Evandro Costa Pinto Landeiro • Evany Pereira Bezerra •
Ezron Leite Thompson • Fabiano Vieira Dias • Fábio Calmon Mantovanelli • Felipe Machado Lobo • Felipe Nascimento
Martins • Fernando Cesar Oliveira Souza • Fernando Diniz dos Reis • Fernando Fregonassi dos Santos • Fernando
Hrasko • Filemon Tavares • Filippo de Carvalho Gava • Flávio Pereira • Flávio Tongo da Silva • Flávio Vassalo Mattos
• Florentino Maria Costa • Francisco Alfredo Lobo Junger • Francisco Luis da Silva Felner • Franco Bortoluzzi •
Franscisco Xavier Mill • Fred Rosalém Heliodoro • Gedir Scardino Lima • Genilço Antônio Magnago • George Scarpat
Giacomin • Geraldo Cardoso Malta • Geraldo Majella Tardin Rodrigues • Geraldo Rossoni Sisquini • Geraldo Sampaio
Torres • Geraldo Vianna de Barros • Gilberto Costa Drumon Sousa • Gilberto Freire Rangel • Gilmar Gusmão Dadalto
• Gisele Poltronieri do Nascimento • Gladstone Hoffmann • Gláucio Coutinho de Lima • Guilherme Emanuel Costa
Laux • Gustavo Sales Amaral • Hans Jorg Andreas Schneebeli • Harry Freitas Barcellos • Heber Costa Beber • Hector
Rafael Ramos Soto • Helder Paulo Carnielli • Helio Colombo • Heloisa Lima Herkenhoff • Henrique Chuquer •
Henrique Germano Zimmer • Heraldo Gonçalves Fogos • Hercílio Bastos de Figueiredo Filho • Herculano Sérgio
Nogueira Ramos • Hermes Peyneau • Hideraldo Gomes • Holdar de Barros Figueira Netto • Hudson Barcelos Reggiani
• Hugo Girafa • Hugo Luiz de Souza • Humberto Nunes de Moraes • Iara Rebouças Pinheiro • Ione Mota Marroquim
de Souza • Isabel Peres dos Santos • Irmar Nogueira Calcagno • Itamar Alvino de Souza • Ivan Belfort Shalders • Ivan
Pierozzi • Ivana Pavan • Ivanor Martins da Silva • Jadilson Denaday da Silva • Jadir José Péla • Jaime Oliveira Veiga •
Jair Fraga Queiroga Filho • Jairo Alves Pereira • Jairo Baptista • Jairo Estevão Rocca • Joal Rocha Trancoso • João
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Apparecido Fratini • João Bosco Anício • João Carlos Caser Novaes • João Carlos Meneses • João Dantas Zon • João
Luiz Barone • João Luiz Castello Lopes Ribeiro • João Luiz Cazaroto • João Luiz de Menezes Tovar • João Luiz Moraes
Seder • João Luiz Paste • João Passos Có Filho • Jolindo Martins Filho • Jomar Dame Manzano • Jone Cesana Cassoli
• Jorge Gerhardt Faria Santos • Jorge Luis Rodrigues Costa • Jorge Luiz e Silva • Jorge Saliba Calil • José Antônio do
Amaral Filho • José Antônio Munaldi • José Antônio Saadi Abi Zaid • José Augusto Agostini Muniz • José Augusto de
Oliveira • José Augusto Fundão Pimenta • José Augusto Pimentel Borgo • José Bechara • José Carlos de Assis • José
Carlos Guimarães • José Carlos Mattos Espíndula • José Carlos Moreira da Silva • José Carlos Neves Loureiro • José
de Paulo Augusto • José Edmar Rodrigues • José Eduardo Faria de Azevedo • José Eduardo Pereira • José Fernandes
• José Francisco Teixeira do Amaral • José Guadalupe de Freitas • José Joaquim da Silva • José Lemos Sobrinho • José
Luis Miranda de Oliveira • José Luiz Borba • José Luiz Neves Sudré • José Maria Cola dos Santos • José Maria Custódio
da Silva • José Maria Rodrigues Nicolau • José Oscar de Magalhães • José Ramos Sobrinho • José Roberto Alves •
José Roberto Ibrahim Coelho • José Roberto Portugal • José Roberto Silva Hernandes • José Rodrigues de Meneses
• José Sidney Teixeira Saraiva • José Tarcísio da Silva • José Tarcísio da Silveira • José William Cabas • Juliano Curto
de Barros • Júlio Cesar Barboza Nogueira da Gama • Juvenil Scheidegger Lopes • Laerce Bernardes Machado • Lauro
Machado Pereira • Leila Issa Vilaça • Leonardo Santos Gorza • Leonidas Pompei da Costa • Leopoldo Luiz Bandeira
Maia Filho • Liana Almeida de Figueiredo • Lincoln Rodrigues Alonso • Lúcio Barcellos Bazzarella • Lúcia Helena
Vilarinho Ramos • Luciano Magno Costalonga Varejão • Lúcio Flávio Arrivabene • Luis Cesar da Silva • Luís Cláudio
Leone Loureiro • Luís Fernando Comarella • Luis Fernando Duarte Rocha • Luis Fernando Fiorotti Mathias • Luiz
Agostinho Apolinário • Luiz Alberto Nunes • Luiz Alberto Pretti • Luiz Antônio Bassani • Luiz Antônio Radaeli • Luiz
Carlos Rodrigues Sobrinho • Luiz Cesar de Biase • Luiz Cláudio Gallerani Penedo • Luiz Cláudio Keller • Luiz Cláudio
Thiebaut Pereira • Luiz Fernando Schettino • Luiz Palma Lima • Luiz Paulo Calmon Dessaune • Luiz Roberto Falcão
Jannuzzi • Magareth Batista Saraiva Coelho • Magda Cecília Pavesi Felner • Manoel de Souza Pimenta Neto • Manoel
dos Passos Barros • Manoel Mendes da Rocha Neto • Marcelo Coimbra de Resende • Marcelo Correia Lima • Marcelo
Gonçalves de Freitas • Márcia de Araújo Ribeiro • Márcia Furieri • Márcio Adonis Miranda Rocha • Márcio Pinheiro
Nogueira da Gama • Marcione Teixeira de Morais • Marco Antônio Barbosa da Silva • Marco Antônio Camilo Silva •
Marco Antônio Cypreste Romanelli • Marco Antônio de Oliveira • Marco Antônio Louzada Gomes • Marco Antônio
Sartori • Marco Aurélio Marçal Pinto • Marco Aurélio Ribeiro Brunetti • Marcos Eduardo Kopperschmidt • Marcos
Guerzet Ayres • Marcos Motta Ferreira • Marcos Murad • Marcos Vinicius Winckler Caldeira • Margareth Batista
Saraiva Coelho • Maria Alice Mochel Piccolo • Maria Augusta Binda • Mariana dos Reis Ribeiro • Mário César Batista
Santos • Mário Sarcinelli Filho • Marluce Martins de Aguiar • Maurício Fonseca Filho • Mauro Gonçalves • Mauro Leite
Teixeira • Máximo Borgo Filho • Maxsuel Marcos Rocha Pereira • Michel Youssef Nasr • Miguel Ângelo Aguiar • Miguel
Antônio Madeira da Silva Araújo • Muciano Cabral Filho • Najla Regina Bistene Pinto Eller • Nelson Goulart Monteiro
Filho • Nelson Rubens Nascimento Del’antonio • Nicodêmio Antônio Veronez • Octacílio Chamon • Olavo Botelho
Almeida • Olegário Chaves Noronha • Onildo Santiago • Orestes Ferraz Martins • Osvaldo Lofêgo Netto • Oswaldo
Paiva de Almeida Filho • Patrícia Brunow Diniz Ribeiro Barbosa • Patrícia Cordeiro • Paula Schubert Baião • Paulo
Bubach • Paulo César Casate • Paulo César da Silva Lima • Paulo César Tinelli • Paulo Renato Puppim • Paulo Roberto
da Costa Silva • Paulo Roberto de Souza • Paulo Roberto Ferreira • Paulo Roberto Santos • Paulo Roberto Starling •
Paulo Sérgio de Paula Vargas • Pedro Arlindo de Oliveira Galvêas • Pedro Augusto Cezar Oliveira de Sá • Pedro
Augusto dos Anjos Lúcio • Pedro Gilson Rigo • Pietro Valdo Rostagno • Placidino Passos Netto • Portugal Sampaio
Salles • Radegaz Nasser Júnior • Ramon de Oliveira Ramos • Raul Ferreira Hilário Filho • Raymundo Pereira Mascarenhas
• Regina Cardoso Morandi • Regner Reine Castello • Renata Hermanny de Almeida • Renato Adnet Coutinho • Ricardo
Antônio Polanczyk • Ricardo Gomes de Oliveira • Ricardo Vereza Lodi • Robert Mota Oliveira • Roberta de Lima
Guariento • Roberto Brochado Abreu • Roberto de Figueiredo Rodriguez • Roberto José Loureiro • Roberto Vianna
Rodriguez • Roberto Vieira Dente • Robson Sarmento • Rodrigo Américo Pereira • Rogério Alves de Freitas Pombo •
Rogério Dias Queiroz Manga • Rogério do Nascimento Ramos • Rogério Pedrinha Pádua • Rogério Zorzal • Romeu
Luiz Stein • Romeu Pancini • Rômulo Antônio Zanol • Rômulo José Izoton • Ronaldo Neves Cruz • Rosembergue
Bragança • Rosimara Pimentel • Rúbio Antonio Freitas Valle Marx • Ruy Dias de Souza • Ruy Gaudard Varotto • Samir
Aride • Samuel de Oliveira • Sandra Gonçalves Moraes • Sandro Roberto Menegatti • Sebastião da Silveira Carlos
Neto • Sebastião Flávio Simões • Sebastião Luiz Bosi • Sebastião Salles de Sá • Sérgio Augusto Costa • Sérgio da Silva
Julio • Sérgio de Paula Vargas • Sérgio Paulo Dória Vidal • Sílvia Maria Almeida de Souza • Sílvio Roberto Ramos •
Sílvio Senra Junior • Simone Baía Pereira Gomes • Simone Coutinho Lacerda • Solimarcos Martinelli • Sônia Maria
Gonçalves Moraes • Sylvio Souza Rocha • Tarcísio Bahia de Andrade • Tarcísio Deps Bazzarella • Telmo Gonzaga
Teixeira Lima • Telmo Lopes Sodré Filho • Uara Sarmenghi Cabral • Uberescilas Fernandes Polido • Ubiratan de Souza
Passos • Valério Ribon • Valmir Xavier Martins • Valter José Matielo • Vanderli
Lascola do Nascimento • Venilton Santos Barbosa • Vicente de Paulo Saleh •
Vicente Fernandes Timponi • Virgínio Augusto do Nascimento • Vitalino Fermo •
Viviane Lima Pimentel • Wagner Barbosa Gomes • Walter Cirilo Monte • Wander
Prates Sapucaia • Wanderley Fernandes de Souza • Wania Nassif Marx • Welfane
Kemil Tão • Wilson dos Santos Machado • Wilson Ferreira da Fonseca • Winker
Denner R. Mesquita • Zenaldo Rosa da Silva •
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