
Governo do ES fará melhorias em 870 quilômetros
de rodovias

O Governo do Estado, por meio do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER-ES), realizará 
melhorias em 870 quilômetros de rodovias 
estaduais nos pólos de Aracruz, Colatina e 
Cachoeiro de Itapemirim. A informação foi dada 
pelo diretor do Departamento, Halpher Luiggi, 
durante a palestra Concessão de Rodovias 
Estaduais, realizada na última segunda-feira (01) 
no auditório do Crea-ES. O investimento – queserá feito através da modalidade concessão -  
pode chegar a aproximadamente  R$ 13 bilhões. O evento foi organizado pelo Grupo de 
Trabalho de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Nova edição da Revista Tópicos já está disponível
no site do Crea-ES

A nova edição da revista Tópicos já está no ar! Com design 
mais leve e atraente, a revista é fruto do trabalho da equipe de 
comunicação do Crea-ES em parceria com a Iá! 
Comunicação.
Leia a nova edição da Tópicos e conheça os principais 
entraves que contribuem para o tradicional atraso no prazo de 
entrega de obras públicas.
Para acessar a nova edição da Revista Tópicos, clique aqui.
http://goo.gl/j4VfmT

Parceria COM A UFES PARA QUALIFICAR LAUDO SOBRE
DESABAMENTO

O Crea-ES continua acompanhando por meio de visitas técnicas a situação do desabamento 
do condomínio Grand Parc Residencial Resort, ocorrido no mês de julho, na Enseada do Suá, 
em Vitória, Espírito Santo. A instituição estuda uma parceria com a Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), para a realização de ensaios de controle tecnológico, em seus 
laboratórios, cujos resultados vão auxiliar a Polícia Civil na elaboração do laudo pericial sobre 
o desabamento. 

Crea-ES orienta sobre projeto de tirolesa no
Morro do Moreno

A Equipe de Fiscalização do Crea-ES se reuniu com os responsáveis pela tirolesa montada no 
Morro do Moreno, em Vila Velha. Eles foram orientados sobre as providências técnicas e legais 
que devem ser tomadas para a instalação e funcionamento do equipamento. Assim, o Crea-ES 
entende que se a tirolesa começar a funcionar sem os devidos ajustes, os organizadores 
estarão assumindo, conscientemente, as responsabilidades administrativa, civil e criminal, em 
caso de acidentes.
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Crea-ES sorteia bolsa para curso
de Especialização 

O Crea-ES, em parceria com o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo – Inbec, está 
realizando o sorteio de duas bolsas parciais para o curso de Especialização em Infraestrutura 
de Transporte e Rodovias. O sorteio das bolsas é direcionado a profissionais registrados no 
Conselho e em dia com a anuidade. Os interessados devem enviar um e-mail com nome 
completo, telefones de contato e número de registro no Crea-ES para fredericoklaus@ucl.br até 
o dia 4 de agosto.
A bolsa sorteada é intransferível e referente a 50% de desconto no valor das mensalidades.  
Para saber mais sobre o curso acesse o site: 
https://inbec.com.br/pos-graduacao/especializacao-em-infraestrutura-de-transportes-rodovias


