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Cachoeiro de Itapemirim é o próximo município
a receber curso gratuito sobre barragem
Estão abertas as pré-inscrições para a oitava turma do curso gratuito de Elaboração de Projeto
de Barragens e Gestão de Recursos Hídricos, desta vez, no município de Cachoeiro de
Itapemirim. A capacitação, que acontece de 8 a 12 de agosto e é realizada com apoio do
Crea-ES, possui carga horária de 40 horas e tem como objetivo promover a capacitação técnica
para a elaboração de projetos de pequenas barragens de terra, trâmites de licenciamento e
outorga, além de trazer outros aspectos relativos à gestão de recursos hídricos e a práticas
adequadas de manejo da água e solo. Para participar é necessário ser formado em Engenharia
Agrícola, Agronômica ou Civil. Se interessou? Inscreva-se aqui.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXUBUKIMHFOOZ58pLfOKv8GoUxWqEGhOWh8fvWdQzsi-LSI
w/viewform

Conselheiro capixaba participa de reunião da
Coordenadoria de Câmaras de
Seg. do Trabalho em Belém
O Crea-ES esteve presente na 3ª Reunião da Coordenadoria de
Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do
Trabalho, representado pelo coordenador adjunto da CEEST
capixaba, Eng. Seg. do Trabalho Sérgio da Silva Julio, nos dias 4
a 6 de julho, em Belém-PA. Em pauta, ensino à distância,
relação do registro dos tecnólogos e fiscalização e sistema
preventivo de incêndio no Brasil. Uma visita técnica à
Companhia Docas do Pará também fez parte da programação.

Crea-ES comparece a seminário sobre
Ética Profissional em Brasília
Com o objetivo de debater o fluxo de processos e buscar
caminhos que encurtem os seus prazos de solução, foi realizado
nos dias 6 e 7 de julho, em Brasília, o Seminário Nacional de Ética
Profissional. A coordenadora da Comissão de Ética Profissional
do Crea-ES, Eng. Civil Patrícia Brunow, e a assessora jurídica
Marlúcia Oliveira Santos participaram do evento e prestigiaram,
entre outros debates,
uma palestra sobre o processo
ético-disciplinar, ministrada pelo presidente do Conselho Federal
de Contabilidade, Contador Adriano de Andrade Marrocos.

sorteios
O Crea-ES está sorteando duas bolsas de 50% para o curso de Georreferenciamento de
Imóveis Rurais e Urbanos. A capacitação, que terá duração de 12 meses, tem como objetivo
proporcionar aos profissionais de nível superior a oportunidade de se tornarem especialistas
em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos. Para participar do sorteio, basta enviar
um e-mail com nome completo, telefone de contato e número de registro no Crea-ES para
visaorh@verh.com.br, até o dia 22 de junho.
Também estão abertas as inscrições para o sorteio de uma bolsa para o III Curso de
Elaboração do Cadastro Ambiental Rural, que será realizado nos dias 28 e 29 de junho, na sede
do Conselho, em Vitória. Os interessados em concorrer a bolsa deverão se inscrever em
www.creaes.org.br, até o próximo dia 18. Vale lembrar que os interessados devem ser
registrados e estarem em dia com o Conselho.
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