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Concessão de Rodovias Estaduais é tema de
palestra gratuita com diretor do DER
Abordando temas como os Procedimentos de Manifestações de Interesse de 2016 (PMIDER
001/2016) e as novas oportunidades que estão sendo geradas para os profissionais da
Engenharia, o Crea-ES promove na próxima segunda-feira (1), a palestra “Concessão de
Rodovias Estaduais”, com o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
do Espírito Santo (DER-ES) e especialista em Logística de Transportes, Eng. Civil Halpher
Luiggi Mônico Rosa. O evento, direcionado a profissionais e empresas da área tecnológica,
acontecerá a partir das 19 horas e é promovido pelo Grupo de Trabalho de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana do Conselho. As inscrições já estão abertas no site do Crea-ES.
www.creaes.org.br/creaes/PRINCIPAL/tabid/55/ctl/Update/mid/830/EventoId/1254/ControlKey/ViewAll/mid/830
/Default.aspx

Crea-ES acompanha de perto desabamento
no condomínio Grand Parc
Desde o dia 19 de julho, data em que ocorreu o desabamento
da área de lazer do condomínio Grand Parc Residencial
Resort, na Enseada do Suá, em Vitória, o Crea-ES tem se
empenhado em oferecer apoio técnico profissional à Polícia
Civil e Defesa Civil do Espírito Santo. Durante toda a semana
passada, o Crea-ES esteve no local acompanhando passo a
passo todos os momentos do ocorrido, desde a busca pelo
local em que se encontrava a vítima do acidente, orientando
como iniciar a retirada dos escombros; ao encaminhamento
técnico para escoramento metálico das lajes e drenagem da
água. O Conselho continua à disposição para auxíliar a
perícia da Polícia Civil.

Estudantes de Engenharia Civil participam de
visita técnica em obra da Av. Leitão da Silva
A segunda visita técnica do projeto “Da sala de
aula para o canteiro de obras” foi um sucesso!
Desta vez, os estudantes das faculdades Multivix,
Pitágoras e UVV tiveram a chance de conhecer
de perto a obra de infraestrutura da Avenida
Leitão da Silva, que tem como responsável
técnico o Eng. Civil Juliano Curto de Barros. Os
estudantes foram acompanhados de perto pelo
idealizador do projeto, o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Eng. Civil
Jaime Oliveira Veiga. A iniciativa tem como objetivo apresentar aos alunos, na prática, os
procedimentos técnicos, as relações entre os profissionais na obra e a rotina de trabalho do
profissional engenheiro.

Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim terá
novo espaço
Ainda este ano a inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim
ganhará um novo endereço. O espaço irá contar com uma
sala de reunião e um auditório com capacidade para mais de
80 pessoas, atendendo em média 3 mil demandas de
profissionais da região, divididos em 34 municípios.
O edital de licitação para obra de reforma e adequação da
nova inspetoria está disponível no site do Conselho. Se
interessou? Clique aqui e confira.
www.creaes.org.br/creaes/ACESSO%C3%80INFORMA%C3%87%C3
%83O/Licita%C3%A7%C3%B5es/tabid/118/ctl/Details/mid/746/EditalId
/61/Default.aspx

Sorteio
O Crea-ES, em parceria com o Inbec, está sorteando duas bolsas parciais para o curso de
Especialização em Engenharia de Saneamento Básico e Ambiental, que tem início no dia 26 de
agosto, e terá carga horária de aproximadamente 400 horas. Os interessados devem ser
registrados e estarem em dia com o Conselho. Para concorrer, envie e-mail com nome
completo, telefones de contato e número de registro no Crea-ES para
rayssacesario@gmail.com, até o dia 28 de julho.

(27) 3334-9900
Av. César Hilal, 700, Ed. Yung - 1º andar,
bento ferreira, vitória - ES, cep: 29050-662
produzido pela unidade de comunicação do crea-es

agenda de
cursos e eventos

