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Mais de 600 obras e serviços estão
irregulares na Serra
A Equipe de Fiscalização do Crea-ES identificou mais de 600 obras e serviços de engenharia
e agronomia irregulares no município da Serra. O levantamento é fruto do mutirão realizado
pelo Conselho nos meses de maio e junho. Ao todo, foram realizadas 2.146 ações fiscais,
sendo 1.519 específicas de fiscalização. De acordo com o gerente de Fiscalização, Eng.
Agrônomo José Adilson de Oliveira, 29,2% das obras ou serviços fiscalizados apresentaram
algum tipo de irregularidade, o que gerou 627 Notificações de Auto de Infração (NAIs).

Curso sobre modelagem e cálculos em argilas
moles acontece nesta quinta (7)
Acontece nesta quinta-feira (7), no auditório do Crea-ES, o curso Argilas Moles - Modelagem e
Cálculo para Enrijecimento com CPR Grouting, promovido pela FITT Ciências e Tecnologias &
Engegraut Geotécnia e Engenharia com apoio do Conselho. A capacitação tem como objetivo
aprimorar os conhecimentos e habilidades dos profissionais da área e promover maior
capacitação dos profissionais registrados. Para se inscrever, os interessados devem doar 2 kg
de alimento não perecível e um kit de higiene pessoal, que serão doados ao Hospital
Evangélico e o Projeto Vida. Quer participar? Faça sua inscrição por aqui.
www.fitt.com.br/sitefitt2008/mostraconteudos.asp?cod_conteudo=324

Estudantes participam de palestra sobre Ética
Profissional em São Mateus
Cerca de 30 estudantes dos cursos de
Engenharia Química, de Produção, de
Computação e de Agronomia do Centro
Universitário Norte do Espírito Santo
(Ceunes/Ufes) participaram de uma palestra
sobre Ética Profissional, no último dia 21 de
Junho, em São Mateus. A palestra foi
ministrada pela coordenadora da Comissão de
Ética do Crea-ES, Eng. Civil Patrícia Brunow, que falou sobre os direitos, deveres e conduta
dos profissionais.

Já curtiu nossa Fanpage?!
Se ainda não curtiu nossa página no Facebook, não perca
mais tempo. Além dos sorteios de bolsas e agenda de
cursos, oportunidades de emprego e de estágio, você
também pode ficar por dentro do que acontece no setor e
das inovações e boas práticas de sustentabilidade. Curte lá,
facebook.com/CreaES!

Crea-ES sorteia bolsa integral para curso de
Elaboração do Cadastro Ambiental Rural
O Conselho está sorteando uma bolsa integral para o III Curso de Elaboração do Cadastro
Ambiental Rural – CAR, que será realizado nos dias 28 e 29 de julho, na sede do Crea-ES. Para
participar, os interessados deverão se inscrever por aqui (http://goo.gl/mnbjvV) até o dia 18. Vale
lembrar que a bolsa sorteada é intransferível, e para participar o profissional deve estar
registrado no Conselho e em dia com a anuidade. Mais informações: (27) 3334-9925.
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