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Prezados(as) 
leitores(as), 

Após seis meses de lançamento do 
primeiro número da Revista Digital 
do Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia de Pernambucano (Crea-
PE), chegamos à segunda edição, onde 
apresentamos aos profissionais e à sociedade 
um panorama especial de nossos serviços, 
da economia pernambucana e sua relação com o protagonismo dos profissionais da Engenharia, 
Agronomia e Geociências. A dimensão se amplia, quando consideramos 2019 como o ano dos 85 
anos do Crea-PE.

Nesta revista daremos maior foco na matéria que aborda a história do Conselho, que nasceu 
atendendo não só a Pernambuco, mas outros 03 estados. Veremos também a importância das 
obras estruturadoras em Pernambuco, todas oriundas de trabalhos realizados por profissionais que 
compõem o Sistema Confea/Crea e Mútua. Teremos ainda reportagens com temas da atualidade 
e que mostram a valiosa contribuição dos segmentos profissionais associados ao Conselho, tanto 
para a qualidade de vida e segurança da sociedade como o desenvolvimento de Pernambuco.

Na publicação ficará ainda mais claro e elucidativo o trabalho que executamos cotidianamente com 
o compromisso, a coragem e a determinação na busca incansável pela valorização das profissões 
das áreas tecnológicas de modo a garantir que sejam exercidas de forma legal, ética e plena. 

Ainda no segundo número da nossa revista trazemos matérias sobre as alternativas encontradas 
para minimizar a escassez hídrica no Semiárido do Nordeste, nosso trabalho em defesa da segurança 
da sociedade numa das maiores festas da nossa cultura e demais temas.

Com todo cuidado que produzimos a primeira edição da publicação estamos trabalhando no 
segundo número e esperamos atender às expectativas do nosso público alvo, para o qual, nos 
dedicamos todos os dias nessa tarefa que nos foi confiada.

A todos, desejamos boa leitura!

Engenheiro Civil
Evandro de Alencar Carvalho

Presidente do Crea-PE
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AUTORA DO 16º CADERNO DO 
SEMIÁRIDO FALA SOBRE TEMA DA 
EDIÇÃO

Soraya Giovanetti El-Deir professora/orientadora dos Programas de Pós-graduação 
em Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco; Engenharia Civil da Uni-
versidade Federal de Pernambuco; Tecnologias Ambientais do Instituto Tecnológico de Pernambu-
co; Especialização em Gestão de Resíduos Sólidos da Universidade Católica. Pesquisadora líder do 
Grupo de Pesquisa Gestão Ambiental em Pernambuco (Gampe). 

É pesquisadora de Gestão e Planejamento Ambientais; Educação para a Sustentabilidade. Revisora 
de 14 revistas científicas nacionais e internacionais. 

Publicou 25 artigos completos em periódicos; 23 livros como autora ou organizadora; 40 capítulos 
de livros. Organizadora do Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos (Epersol), participe do Sustaina-
ble Consumption Research and Action Initiative (SCORAI) e, signatária do Development Sustainable 
Goals da Organização das Nações Unidas (ONU. orcid.org/0000-0002-7187-7438).

A professora Soraya Giovanetti El-Deir foi convidada para escrever o 16º Caderno do Semiárido Ri-
quezas e Oportunidades sobre Sustentabilidade.

Na entrevista a seguir, a engenheira apresenta mais detalhes sobre o conteúdo do trabalho que 
está produzindo.
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O que é Engenharia 
Sustentável?

Consiste na observância dos preceitos da sus-
tentabilidade pelas práticas das diversas en-
genharias, o que significa internalizar o triple 
bottom line (vertentes social, ambiental e eco-
nômica) como premissa operacional básica 
para projetos e processos.

Como conciliar Engenharia e 
Sustentabilidade?

Repensando o modo de fazer e de planejar 
tradicionais, que desconsideravam alguns ele-
mentos, especialmente questões ambientais 
que são mais sutis e necessitam da assessoria 
de especialistas para uma melhor compreen-
são. Tal junção é primordial para a estruturação 
de uma sociedade mais inclusiva, que busque a 
elevação da qualidade ambiental e o equilíbrio 
entre as necessidades de todos os seres vivos.

Que aspectos você acredita 
que devemos considerar 
para desenvolvermos um 
modelo de educação nos 
cursos de Engenharia para 
Sustentabilidade?

Venho escrevendo a este respeito, não espe-
cificamente para as engenharias mas para o 
estabelecimento da Educação para a Susten-
tabilidade, na enciclopédia mundial sobre os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) (Encyclopedia of Sustainability in Higher 
Education, chapter Environmental Education 
and Sustainble Develoment). Observo que a 
educação para a sustentabilidade deve tomar 
como norteadora os ODS e documentos que es-
tão disponíveis pelas Organizações das Nações 
Unidas (ONU), que oferecem parâmetros norte-
adores para tal prática. Ter foco na sustentabi-
lidade, integrando as diversas dimensões que 
tal conceito apresenta, certamente é o primeiro 
passo para tal direcionamento.

Construção Civil e 
Sustentabilidade: quais os 
desafios e benefícios do 
reaproveitamento de resíduos 
nos canteiros de obras?

Estudos demonstram que o reaproveitamento 
dos resíduos do canteiro de obras é viável eco-
nomicamente, além de ter grande relevância 
no preceito socioambiental. Entretanto o pla-
nejamento antecipado das rotas tecnológicas 
dos resíduos deve ser estudado cuidadosamen-
te, pois os espaços são escassos neste tipo de 
situação, além da relação direta da quantidade 
e tipologia dos resíduos com o tipo de obra e 
materiais usados. Além do mais, o método cons-
trutivo no Brasil vem se modernizando, saindo 
da pedra e cal de tradição portuguesa, para mo-
delos mais econômicos e com menor potencial 
de geração de resíduos. Atualmente, em diver-
sos países, o conceito de canteiro limpo vem se 
propagando, sendo claramente uma tendência. 
Novos materiais construtivos e métodos que 
incluem pré-moldados, vem tomando força no 
país. Certamente teremos uma engenharia civil 
mais sustentável em pouco tempo.

Qual o cenário atual da 
Gestão de Resíduos da 
Construção Civil em PE?

Tal gestão é desafiadora, pois a realidade des-
ta questão é muito distinta a depender do seg-
mento que observamos. Nas grandes constru-
toras, filosofias como o método Toyota estão em 
curso, fazendo a relação custo x benefícios mais 
equilibrada e diminuindo o percentual de des-
perdícios. Nas empresas de médio porte, o per-
centual de perdas de material é significativo, su-
perando 25% de todo o material usado na obra. 
Para as pequenas construções e reformas, a 
prefeitura está disponibilizando ecopontos que 
recebem entulhos, mas o controle das obras in-
dividualmente é precária, visto o enorme núme-
ro de obras que não apresentam licenças. Ape-
sar disso, sou otimista e percebo que a entrada 
de métodos construtivos mais limpos e novos 
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Quais os benefícios 
diretos e indiretos do 
reaproveitamento dos RCC?

A depender da forma de reaproveitamento, 
haverá maior ou menor benefício. Há diversos 
materiais que podem ter na sua composição 
alguns tipos de RCC, como argamassas, sem o 
comprometimento da qualidade. As pesquisas 
vem avançando no país para que outros mate-
riais tenham agregados e que não ocorra alte-
ração nos parâmetros necessários a segurança 
da obra.

As empresas hoje devem 
considerar na sua gestão, 
não só os riscos ambientais 
como ter uma estratégia 
de relacionamento com 
comunidade de entorno. 
Que dica você daria aos 
empresários que começaram 
a enxergar essa necessidade?

O Estatuto das Cidades, Lei n. 10.257, já prevê a 
Avaliação do Impacto de Vizinhança, onde as di-
versas etapas da obra devem ser consideradas. 
Além domais, no próprio planejamento e pro-
cesso de licenças há cuidados que devem ser 
tomados com a localidade, entorno e proximi-
dades. Mas todos estes parâmetros dependem 
do tipo e porte da obra, além da própria localiza-
ção. Certamente que o segmento dos constru-
tores está cada dia mais ciente de tais responsa-
bilidade e vem desenvolvendo, junto ao órgãos 
de classe, trabalho relevante no sentido de dis-
seminação das melhores práticas.

Em sua opinião, qual o papel 
das empresas de engenharia 
na construção de uma 
sociedade melhor?

Construções verdes: O que é 
a sustentabilidade certificada 
e o selo LEED? Sai mais 
caro construir pensando em 
sustentabilidade? 

A certificação LEED é a sigla derivada do nome 
em inglês: Leadership in Energy and Environ-
mental Design, que significa “Liderança em 
Energia e Design Ambiental”. Esta é uma certifi-
cação dentre outras, para construções conside-
radas sustentáveis, havendo diversas Categorias: 
Localização e Transporte, Lotes Sustentáveis, 
Eficiência da Água, Energia e Atmosfera, Mate-
riais e Recursos, Qualidade Interna dos Ambien-
tes e Inovação e Prioridades Regionais. Foi ge-
renciada pela organização não governamental 
United States Green Building Council (USGBC). 
Sem dúvida que é um diferencial competitivo, 
pois a cada dia a sociedade percebe a relevân-
cia de se buscar internalizar a sustentabilida-
de, buscando o uso parcimonioso dos recursos, 
elevando a eficiência e eficácia dos processos 
construtivos e operacionais.

Como você vê o avanço da 
energia solar no Brasil e em 
PE e quais desafios ainda 
temos que enfrentar para nos 
tornar protagonistas desse 
tipo de tecnologia limpa?

Dentre as opções energéticas presentes no país, 
a energia solar é uma das mais chama atenção, 
visto o payback favorável, a facilidade na instala-
ção e manutenção, assim como pela qualidade 
de insolação da região nordeste e do país como 
um todo. As políticas públicas neste momen-
to estão favoráveis e estimulam investimentos 

materiais darão um impacto positivo setorial 
em breve espaço de tempo. 

São fundamentais, pois projeto o futuro próxi-
mo, junto aos órgãos governamentais. Pensar 
em construções inteligentes, com a internali-
zação da internet das coisas (IOT) em todos os 
processos, é se colocar junto aos países com as 
melhores práticas.
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A energia solar é um ótimo 
exemplo de aplicação 
de sustentabilidade na 
engenharia, mas quais outras 
opções limpas podem ser 
implantadas nas construções 
sem necessitar de grandes 
investimentos?

Provavelmente a questão da inteligência hídri-
ca nas construções há de ser um passo relevan-
te em nosso país, pois na maioria dos estados 
há grandes áreas em indigência hídrica, que 
significa não ter água potável constantemente, 
de forma ininterrupta. Reuso de águas cinzas 
dentro das unidades, captação de águas azuis 
e sistemas de economia hídrica devem estar na 
pauta do dia do setor de construção.
A estruturação a gestão inteligente dos resíduos 
sólidos também é outro aspecto urgente, pois 
para além da Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos, Lei n. 12.305, e da lei de Crimes Ambientais, 
Lei n. 9.605, que determinam o gerenciamento 
dos rejeitos de forma diferenciada dos resíduos, 
estamos desperdiçando recursos e perdendo 
dinheiro duplamente, quando não reciclamos/
reaproveitamento materiais e quando paga-
mento para tais matérias sejam tratados como 
rejeitos. As construções devem trazer uma lógi-

Quais serão, na sua visão, as 
grandes tendências da gestão 
sustentável para os próximos 
anos em PE e no Brasil?

O mundo é um laboratório ao nosso alcance, por 
meio da rede mundial. Há milhares de experiên-
cias exitosas nos processos construtivos que po-
dem e devem ser estudos pelas empresas para 
implementar uma forma mais econômica e efi-
ciente de construção. Dentro das Universidade 
Públicas há inúmeros experimentos esperando 
para serem aplicados em escala, necessitando 
de uma maior aproximação do setor com estes 
centros de geração de conhecimento. O futuro 
nos espera, é uma decisão dos empresários vi-
sionários caminhar nesta direção. De nossa par-
te, o Grupo Gestão Ambiental em Pernambuco 
– Gampe, da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco – UFRPE, vem desenvolvendo diver-
sos estudos na direção para a sustentabilidade, 
nos mais diversos aspectos. Estamos todos jun-
tos por uma sociedade mais inclusiva, sustentá-
vel e que eleve a qualidade do meio ambiente 
urbano.

neste setor, sendo prioritário que as empresas 
construtoras busquem se aprofundar no assun-
to e compreender o conceito de construções 
autossuficientes energeticamente. No mundo 
todo a energia solar é uma tendência forte de 
aumento de percentual na matriz energética, 
aqui no Brasil também está acontecendo tal 
movimento. 
Para além do uso de energias limpas, buscar 
processos construtivos que gerem economia de 
energia, por meio do estudo do fluxo dos ventos, 
sobras, materiais vazados e outros processos 
que auxiliem na diminuição da demanda por 
equipamentos de climatização e iluminação ar-
tificial. É a arquitetura inteligente e sustentável 
dando suporte a uma sociedade menos impac-
tante dos recursos naturais.

ca gerencial dos resíduos, trazendo estruturas 
para viabilizar este processo por unidade cons-
truída, seja um edifício ou um conjunto de edi-
fícios, comercial ou residencial.
Um outro preceito relevante é a valorização de 
áreas verdes para convivência, lazer e produção 
de hortas urbanas, elevando a segurança ali-
mentar e nutricional nas cidades.

Há milhares de 
experiências exitosas nos 

processos construtivos 
que podem e devem ser 
estudos pelas empresas 
para implementar uma 

forma mais econômica e 
eficiente de construção.
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A metodologia do Building Information 
Modeling ou Modelagem da 
Informação da Construção (BIM) 

pode gerar e manter informações produzidas 
durante todo o ciclo de vida de um projeto 
de construção, desde a concepção da 
edificação até a manutenção, em um modelo 
centralizado, o modelo BIM. O uso de dados 
de projeto, centralizados em um modelo BIM, 
em diversas atividades, permite um alto nível 
de comunicação entre os membros da equipe, 
mas para alcançar um trabalho colaborativo 
adequado é necessária uma interoperabilidade 
eficiente entre ferramentas específicas do BIM. 
A extensão ilimitada do uso de informações 
BIM combina o software baseado em BIM com 
outras tecnologias avançadas, como a Realidade 
Virtual (VR). No contexto da vinculação da VR ao 
BIM, a aplicação de ferramentas de VR parece 
ser o próximo passo natural para o BIM, já que ele 
pode integrar-se perfeitamente ao processo de 
design, aprimorando os projetos arquitetônico, 
estrutural, elétrico, hidrossanitário e todo o 
ambiente construído.

O conjunto BIM + VR oferece uma oportunidade 
para analisar e explorar modelos BIM em 
ambientes virtuais e a aceitação do uso da VR 
no campo da construção civil tem crescido. 
A tecnologia de realidade virtual leva a uma 
melhor comunicação para os principais 
participantes do setor da construção, com 
base em uma maior visualização do projeto, 
contribuindo para uma melhor compreensão 
do mesmo. Principalmente porque a VR 

permite ao usuário mergulhar completamente 
em um modelo 3D/BIM de escala 1:1, que 
pode ser manipulado, proporcionando uma 
sensação imersiva e precisa de presença em 
um espaço ainda a ser construído.
O VR + BIM permite uma melhor comunicação 
entre todos os envolvidos no processo produtivo. 
Na atividade de construção, o uso da tecnologia 
da VR traz potenciais interessantes. Apresentar 
modelos BIM de projetos em ambiente VR 
redefine a comunicação e colaboração no 
campo e no escritório. A vantagem de usar a 
VR está na comunicação de ideias, conceitos 
e visão da edificação. Isso permite que todas 
as partes cheguem mais rapidamente a uma 
apreciação completa do plano de construção 
e dos projetos de disciplina distintos. Por 
exemplo, um tour VR pode ser aplicado sobre 
um modelo BIM para verificar, do ponto de 
vista de um gerente de facilities, o cronograma 
de manutenção (modelo 7D/BIM) ou sobre 
a visão da equipe de projeto, a revisão da 
construtibilidade da edificação (modelo 4D/
BIM), apoiando a tomada de decisões.

As empresas de softwares vêm exigindo a 
integração do BIM com os plugins de VR para 
suportar o desenvolvimento de tarefas nD/BIM.  
A base fundamental do BIM + VR diz respeito 
à colaboração como um primeiro passo, mas 
a possibilidade de consultar dados enquanto 
se caminha virtualmente pela edificação, por 
exemplo, melhora significativamente o uso 
do BIM no projeto, construção, manutenção 
e gerenciamento. A introdução de recursos 

INTERAÇÃO
ENTRE BIM E
REALIDADE VIRTUAL

ARTIGOS
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interativos de VR em modelos 3D/BIM no processo 
de construção é a principal forma de testar 
virtualmente e corrigir um projeto de construção 
antes da realização, pois o passo a passo está 
disponível, bem como a visualização de dados 
vinculados a cada objeto paramétrico, melhorando 
a necessidade de colaboração dentro da equipe 
de design. Assim, as aplicações BIM/VR podem 
contribuir para as redução do custo final de um 
empreendimento, pois a partir da construção de um 
modelo real do empreendimento é possível detectar 
inconsistências ainda na fase de projeto evitando 
retrabalho e desperdício de materiais durante a fase 
de construção.

O SISTEMA LIGHT STEEL FRAME
E A RACIONALIDADE NA OBRA

Mais conhecida como construção a 
seco, o Light Steel Freme, apresenta 
impacto direto no custo final da 

obra. Os principais aspectos que contribuem 
para a economia estão no prazo da obra que 
contribui para a redução da duração do projeto, 
impactando nos custos fixos, na menor geração 
de resíduos eliminando serviços onerosos, 
na estrutura e fundação, graças a redução no 
consumo de aço e concreto, devido ao alívio 
da estrutura pela substituição de placas mais 
leves em relação ao sistema tradicional e ainda 
pela eliminação, em várias etapas da obra, de 
serviços como encunhamento e gesso liso.

Há que se chamar atenção para alguns 
aspectos que são minuciosamente verificados 
em uma construção em Light Steel Frame 
dentre elas: segurança estrutural; segurança 
ao fogo; estanqueidade; conforto acústico e 
térmico; conforto visual; adaptabilidade ao uso; 
higiene; durabilidade e economia.

Com relação ao custo operacional da obra 
é importante atentar para as vantagens 
adquiridas com a aplicação da técnica.  A 
durabilidade das construções LSF pode chegar 

a aproximadamente 300 anos, a construção de 
um projeto em Light Steel Frame garante uma 
redução de 1/3 o que equivale à redução de 66% 
no prazo de entrega, se comparado a um projeto 
de alvenaria, ainda soma-se a esses aspectos, a 
utilização de materiais que garantem o padrão 
de qualidade e de altíssimo custo-benefício, a 
obra em LSF é mais vantajosa tanto na questão 
financeira quanto na diminuição do prazo de 
entrega da obra acarretando a redução de 
custos com a mão de obra contratada. 

A parte estrutural, quando a se utiliza o LSF é 
composta por perfis de aço leve formados a 
frio, a partir de chapas de aço galvanizado, com 
espessuras que variam entre 0,8 a 1,25 mm. 
Os perfis mais utilizados são denominados 
“guias” (perfil “U” simples) e “montantes” 
(perfis “U” enrijecidos). Ainda na estrutura, os 
painéis estruturais ou painéis autoportantes 
são compostos por uma grande quantidade 
de perfis espaçados entre si, conforme projeto 
estrutural, geralmente de 400 a 600 mm, 
Em casos mais extremos podendo ter um 
espaçamento de 200 mm. Os montantes são 
unidos em seus extremos inferior e superior 
pelas guias, que têm a função de fixar os 

Engenheiro Civil
Marcelo Alencar
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montantes, formando um quadro estrutural. 
Para garantir que a estrutura resista a grandes 
esforços horizontais utilizamos os chamados 
“contraventamentos” para travar toda a 
estrutura, formados com a aplicação de perfis 
de aço entre os montantes, em forma de “X” ou 
“K”.

As vantagens decorrentes da tecnologia 
não param por aí. Na fundação, em terrenos 
acidentados onde o custo é considerável, 
se obtém redução em relação ao sistema 
convencional na ordem de 5% a 7% do custo 
total da obra. No cálculo do preço por metro 
quadrado similar a alvenaria convencional, 
os custos diretos e indiretos na utilização do 
sistema Steel Frame são mais econômicos, 
arquitetura mais leve em virtude da diminuição 
na altura das vigas e por fim, a redução de 

tempo no prazo de entrega já que a técnica é 
mais eficaz e rápida.

Em edificações em LSF, outro aspecto 
importante a ser considerado é a capacidade 
do sistema de vedação vertical de produzir 
bem-estar, através do isolamento com placas 
e produtos de altíssima qualidade capazes de 
produzir uma sensação de isolamento acústico 
quase absoluto. 

Outros importantes aspectos apresentados 
do isolamento térmico acústico do sistema 
dizem respeito à retenção da maior parte dos 
ruídos e radiação sonora que o meio externo 
e interno pode provocar. Para tanto, diversas 
combinações podem ser compostas a fim de 
aumentar o desempenho do sistema, através 
da colocação ou não de mais camadas de placas 
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ou aumentando a espessura do isolamento 
que podem ser feitas de: lã de vidro, lã de rocha, 
lã de PET,as placas de vedações já citadas 
tem papel fundamental no isolamento termo 
acústico, pois constituem as barreiras físicas.

Todos esses aspectos podem aumentar 
eficiência do sistema, gerando economia 
de 10% de energia, principalmente no uso 
de aparelhos de ar-condicionado detalhe 
importantíssimo para a Região Nordeste.
Segundo estudos sobre isolamento térmico 
realizados em Portugal, o gasto anual de 
energia é de 30 kWhEP/m2 para a construção 
em aço e alvenaria, cerca de 16.5% maior que 
as necessidades energéticas para a solução em 
Light Steel Frame. Isto se traduz, para a solução 
tradicional, num aumento do custo elétrico em 
resfriamento e arrefecimento da habitação. 
Assim, há economia de energia tendo em 

vista o nosso projeto e a sua dimensão. No 
que tange ao isolamento térmico acústico, 
tradicionalmente, acredita-se que paredes 
de maior massa, ou espessura, têm maior 
caráter isolante, entretanto no Light Steel 
Frame é empregada vedação externa leve, 
que não possui característica intrínseca de 
isolamento, porém os sistemas de isolamento 
termo acústicos são integrados ao LSF desde 
a concepção do projeto. São executados em 
conjunto com o fechamento externo, num 
sistema de multicamadas, combinando placas 
de acabamentos leves e vedações externas 
afastadas, preenchido de material isolante, 
aumentando a capacidade de isolamento e 
garantindo desempenho superior aos sistemas 
convencionais de construção, proporcionando 
um conforto térmico acústico de até 10 vezes 
mais se comparado ao um sistema tradicional 
de alvenaria, devido à sobreposição de placas.

A capacidade de se utilizar na obra feita com o sistema LSF de placa 
cimentícia, gesso acartonado, placa Oriented Strand Board (OSB), lãs de 
vidro e pet na vedação, além da racionalização na execução das instalações 
elétricas e hidráulicas, esquadrias e telhados diferenciados, assim como as 
lajes que podem ser secas e úmidas e a diminuição de resíduos e entulhos 
trazem inúmeros benefícios à obra.

Dentre os benefícios apontamos: rapidez da obra; facilidade de montagem 
e manuseio; redução de prazos (se comparada com alvenaria); facilidade 
de passagem e manutenção de instalações elétricas, hidrossanitárias, cftv, 
gás, dados, ar condicionado; Leveza e redução do custo de fundações (se 
comparado com alvenaria); diminuição das etapas da construção; ganho 
de área de 4% a 5% (se comparado com uma mesma planta de edificação 
em alvenaria). Isso porque as paredes internas de uma edificação em Steel 
Frame tem menor espessura que os tijolos/blocos e por fim, a mão de 
obra que trabalha com o sistema é 
mais qualificada em comparação a 
utilizada no sistema, proporcionando 
a existência de um canteiro mais 
funcional já que, funcionários mais 
capacitados evitam desperdícios e 
cumprem os prazos com mais rigor.

Engenheiro Civil
Luiz Horácio Angeiras
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FISCALIZAÇÕES DIRIGIDAS DO 
CREA-PE 2018/2019 SUPERAM 

NÚMEROS DOS MESMOS 
PERÍODOS DE ANOS ANTERIORES

O Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), 
por meio da Gerência de Fiscalização 

(GFIS), realizou, durante o período de vigência 
do convênio nº 032/218 Prodesu/Prodafisc nº 
II.A, de 13 de agosto de 2018 a 30 de abril de 2019, 
28 Fiscalizações Dirigidas, nas 14 inspetorias do 
Crea-PE instaladas no Estado. Essas ações fo-
ram importantes nos resultados que contabili-
zaram de um total de 6.714 emissões de relató-
rios de fiscalização. Desses, 1.029 deram origem 
a autos de infração, alcançando 168 municípios 
do Estado. Esses dados representam um au-
mento de 62% em relação ao mesmo período 
de anos anteriores.

 As ações de fiscalização são atividades precí-
puas dos conselhos profissionais assim, sua 
execução e resultados são importantes termô-
metros que confirmam o bom desempenho do 
órgão. Especificamente as chamadas Fiscaliza-
ções Dirigidas são iniciativas que fazem parte 
do plano de trabalho relativo ao Programa de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fis-
calização – Prodafisc nº II.A – Execução do Pla-
no de Fiscalização, que tem a sua viabilidade 
garantida com a aprovação do projeto elabo-
rado pelo Crea-PE e, posterior aprovação pelo 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea), o qual envida recursos para custear as 
despesas relativas à execução do trabalho.

De acordo com o presidente do Crea-PE, Evandro Alencar, as fiscalizações 
têm como principais finalidades, garantir espaço no mercado de trabalho, 
para que profissionais habilitados exerçam as atividades - para as quais 
dedicaram anos de estudos – assegurando dessa forma, mais qualidade nos 
serviços e obras de Engenharia, Agronomia e das Geociências, e, sobretudo, 
garantindo maior segurança para a sociedade.
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Logística e objetivos

A atuação da Fiscalização concentra um grupo de fiscais em cada inspetoria, atendendo todos os 
setores econômicos presentes nos municípios de atuação. É verificado principalmente o disposto 
na legislação federal referente à fiscalização do exercício profissional nas atividades de Engenharia 
e Agronomia. As ações têm como alvo o atendimento às denúncias efetuadas no sistema online, 
a fiscalização e a execução de contratos diversos do poder municipal, e da administração pública, 
verificando a conformidade de obras e serviços privados em execução na região, entre outros.

Evandro Alencar
Presidente do Crea-PE
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Crea-PE recebe Prêmio Melhor 
Programa de Estágio concedido 

pelo CIEE às cinco melhores 
empresas públicas no quesito 

Participaram do evento representando o Crea-PE,
o superintendente Gustavo Aguiar, a gerente de Recursos Humanos, 

Simone Souza e a coordenadora do Programa de Estágio do Conselho, 
Shirley Maclayne de Oliveira Alves.
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O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) recebeu, no último 
mês de junho, o prêmio do Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco (CIEE), 
concedido às cinco empresas públicas com melhor Programa de Estágio desenvolvido no 

ano de 2018.

Estou muito feliz com o estágio, diferente 

do que pensei , desenvolvo atividades da 

minha área profissional como aplicação 

de testes, seleção e entrevistas. Tenho 

aprendido muito, cada dia uma coisa 

nova. Trabalho com uma equipe bastante 

colaborativa e, recebo  com frequência os 

feedbacks necessários para saber se estou 

no caminho certo.

De acordo com a instituição responsável pela 
premiação, em 2018 concorreram 309 institui-
ções selecionadas por meio de pesquisa feita 
com os estagiários. A pesquisa leva em consi-
deração o pagamento da bolsa, recursos ma-
teriais, instalações, compatibilidade das ati-
vidades contidas no plano de estágio com as 
atividades realizadas, a orientação fornecida 
pelos supervisores de estágio aos estagiários.

Em reunião nacional do Colégio de Presiden-
tes em Aracaju (SE), o presidente do Crea-PE, 
Evandro Alencar comunicou aos seus pares a 
premiação recebida pelo regional, fazendo elo-
gios e agradecendo aos colaboradores da Ge-
rência de Recursos Humanos que é coordena-
da pela psicóloga Simone Souza.

A solenidade de entrega do prêmio aconteceu 
às 16h da terça-feira (11), no Pátio Café e Cozinha, 
tendo como anfitriã a superintendente Execu-
tiva Operacional do CIEE, Maria Inês Borges.

Ainda na oportunidade, foi sorteado pelo CIEE, 
para o público, um voucher para participação 
gratuita em curso de oratória oferecido nos 
dias 13 e 20 de junho, na sede do CIEE, na Rua 
do Progresso, 465, na Boa Vista. Vencedor do 
brinde, o Crea-PE sorteou o curso entre os seus 
estagiários, na segunda-feira (17). Houve uma 
palestra sobre Administração de Tempo, para 
todos os estudantes.

Participaram do evento representando o Cre-
a-PE, o superintendente Gustavo Aguiar, a ge-
rente de Recursos Humanos, Simone Souza e a 
coordenadora do Programa de Estágio do Con-
selho, Shirley Maclayne de Oliveira Alves.

A estudante de psicologia do Centro 
Universitário Estácio do Recife/

FIR, Karla Karolayne da Silva Costa, 
estagiária do Conselho há 7 meses, na 

área de Recursos Humanos, afirma 
que quando foi selecionada para 
o estágio teve receio de que fosse 

desempenhar atividade burocrática.
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A Divisão de Comunicação, Projetos e Marketing 
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O projeto de palestras semanais e gratuitas, Terça no Crea, completou 3 anos no primeiro 
semestre e para celebrar o aniversário desse projeto de sucesso, parceiros do Crea-PE 
apoiaram as ações especiais com sorteios de bolsas de cursos, livros e bolo alusivo para o 

momento de parabéns. O Terça no Crea já realizou nesse período mais de 100 temas das áreas de 
Engenharia, Agronomia e Geociências, para mais de 9000 participantes. É considerado como boa 
oportunidade para networking.

Os encontros do Terça no Crea são fundamentais, porque nos 

permitem ter acesso a profissionais que não teríamos como 

conhecer no dia-a-dia. O programa, posso dizer que é o ponto 

de conexão entre profissionais. Sem esse acesso eu precisaria de 

alguns anos para conhecer as pessoas que já tive oportunidade 

de encontrar aqui.

Engenheiro Civil
Max Monteiro
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CREA NA 
ESTRADA

O Crea na Estrada leva palestras e treinamentos para os profissionais do Interior do Estado, 
neste ano, foram realizadas edições nas cidades das Inspetorias Regionais de Arcoverde, 
Serra Talhada, Gravatá e Petrolina, com os temas: Financiamento com Recursos sob gestão 

da Caixa Econômica Federal; Gestão de Pessoas em Obras: como atingir os objetivos com excelência;  
Aspectos técnicos para elaboração do Plano de Arborização municipal de Serra Talhada; Sistema 
Construtivo em Blocos de Gesso x Norma de Desempenho (NBR 15.575) e O CAR e a gestão das 
Unidades de Conservação: Legislação e Contextualização.

O projeto promove encontros do gestor do Conselho com os profissionais, estudantes e 
sociedade para um bate-papo sobre o Sistema Confea/Crea e Mútua, e assuntos em 
destaque das áreas tecnológicas, como a PEC 108, além da oportunidade de sugestões, 

críticas e elogios. Em 2019, aconteceu em paralelo nas cidades contempladas com o projeto Crea na 
Estrada.
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Lançado há pouco mais de 
1 ano com o propósito de 
conscientizar os colabora-

dores do Crea-PE sobre o tripé 
da sustentabilidade: ambiental, 
econômica e social. O projeto 
celebrou seus bons resultados 
no Dia Mundial do Meio Am-
biente (05/06), com exibição de 
documentário sobre o Consu-
mo Consciente, apresentação 
de percentuais de diminuição 
de uso de copos descartáveis, 
sacos de lixos, impressões, além 

de implantação de filtros ativados de carbono, bicicletário, feira de produtos orgânicos e iluminação 
LED. Na ocasião, houve a premiação do concurso fotográfico com o tema A Engenharia e o Meio 
Ambiente (diária em hotel da orla do Recife) e café da manhã temático.

A unidade móvel de atendimento acompanhou ações da Fiscalização e eventos, neste 
primeiro semestre visitou cidades das jurisdições das Inspetorias de Caruaru, Serra Talhada, 
Garanhuns, Gravatá, Carpina, Goiana, Cabo, Palmares, Petrolina, Salgueiro, Afogados da 

ingazeira e Araripina.
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O projeto que tem como objetivo a apro-
ximação dos estudantes de seu futuro 
Conselho, a liderança e a ética profis-

sional, promoveu no último final de semana 
de agosto, na capital do Estado, o 2º Encontro 
Estadual Crea Jr-PE, com as atividades: Crea Jr 
Visita, ida ao Sistema da Barragem Pirapama, 
no Cabo de Santo Agostinho; Crea Jr Capacita, 
minicursos com os temas ISO 14001 e Gestão 
de Recursos Hídricos, e Crea Jr Bate-papo, com 
palestras sobre o Sistema Confea/Crea e Mútua, 
Liderança, Sustentabilidade e Projeto Susten-
tável do Shopping RioMar, no SEBRAE Reci-
fe; Crea Jr Socioambiental, visita à Associação 

Espírita Casa dos Humildes, no bairro de Casa 
Forte e Crea Jr Cultural, passeio ao Jardim Bo-
tânico do Recife. 

A abertura oficial aconteceu no auditório do 
Crea-PE e teve a sua mesa diretiva composta 
pelo presidente do Conselho, engenheiro civil 
Evandro Alencar, conselheira e coordenadora 
Gestora do Crea Jr-PE, engenheira civil Rober-
ta Meneses, conselheiro e coordenador Gestor 
Adjunto do Crea Jr-PE, engenheiro de Pesca 
José Carlos Pacheco, coordenadora Estudantil 
do Crea Jr-PE, estudante de Cartografia pela 
UFPE, Laisa Barreto, presidente da Academia 

É importante vocês, estudantes, conhecerem melhor o 

Sistema, já que serão as futuras lideranças. Somos o Crea Jr 

que mais cresce no País por conta de atividades e estudantes 

envolvidos.

Coordenadora Gestora do Crea Jr-PE
Roberta Meneses
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Pernambucana de Engenharia, 
membro do Comitê Tecnoló-
gico Permanente do Crea-PE, 
professor Mário Antonino; pro-
fessora e engenheira ambiental 
Nathália Padilha; professora e 
analista de Saneamento e Quí-
mica da Compesa, Valderice 
Baydum; as professoras pales-
traram, respectivamente, sobre 
Sustentabilidade e Sistema de 
Tratamento d’água, com des-
taque para a utilização da ener-
gia solar no processo.

O evento foi sensacional! Pudemos integrar os núcleos e 

receber os estudantes com informação de qualidade e o que 

há de novo acerca de Sustentabilidade.

Coordenadora da Comissão Estudantil do Crea Jr-PE
Laisa Barreto



INAUGURAÇÃO DA 
INSPETORIA REGIONAL DO 
CREA-PE EM ARARIPINA
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O engenheiro civil sertanejo Evandro 
Alencar está de alma lavada. Antes de 
encerrar seu segundo mandato no pró-

ximo ano como presidente do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia de Pernambu-
co (Crea-PE), entrega nesta sexta-feira (12), em 
Araripina, no Sertão de Pernambuco, a sede 
própria da inspetoria do órgão na cidade.

Evandro Alencar esteve nesta sexta (12), junta-
mente com o coordenador da inspetoria do 
Crea em Araripina, Heleno Mendes, e o engº 
agrônomo José Costa Filho (Boré), concedendo 
entrevista ao radialista Roberto Gonçalves na 
Arari FM 90,3. Segundo ele, essa conquista que 
acontece hoje, se deve a criação da Associação 
de Engenheiros e Técnicos do Araripe(Assen-
gea), em 2009.

“ A Assengea é a grande responsável por essa 
presidência. Eu jamais tinha pensado ser presi-
dente do Crea. No dia 27 de novembro de 2009, 
a gente fundou a associação já com 26 mem-

bros, e quatro anos depois, em 2013, eu já estava 
sendo eleito conselheiro federal, e em 2014 pre-
sidente do Crea-PE”, lembrou.
Para o presidente Evandro Alencar a oportuni-
dade tem significado duplo. Primeiro por cum-
prir o compromisso com os profissionais de 
toda a região e, segundo por ter a oportunidade 
de homenagear três dos mais importantes pro-
fissionais que já conheceu e que muito contri-
buíram para a Engenharia estando à frente de 
importantes obras, especialmente, no Interior 
do Estado.

“A nova estrutura proporcionará melhor atendi-
mento e comodidade aos profissionais e públi-
co em geral, com espaço e estrutura adequadas, 
possibilitando condições de acessibilidade, às 
pessoas com necessidades especiais, por meio 
da aplicação das normas específicas visando 
cumprir o que estabelece a legislação, que re-
gulamenta os procedimentos para adequação 
dos espaços físicos”, complementa Evandro 
Alencar.

“Jamais pensei em ser presidente 
do Crea-PE”, diz Evandro, ao 
entregar sede própria do órgão em 
Araripina

Evandro Alencar 
acompanhado por Heleno 

Mendes e José Costa 
Filho (Boré), estiveram 

concedendo entrevista na 
manhã desta sexta (12) ao 

radialista Roberto Gonçalves 
na Arari FM 90,3.
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A solenidade de inauguração da sede terá início às 18h, momento em que o presidente Evandro 
Alencar, anfitrião do evento, dará as boas-vindas e discorrerá sobre os desafios e benefícios que a 
inspetoria oferecerá aos profissionais, empresas e a sociedade de Araripina e dos municípios jurisdi-
cionados: Bodocó; Exu; Granito; Ipubi; Moreilândia; Ouricuri e Trindade.

Depois do corte da fita inaugural, os convidados assistirão palestra sobre “Estratégias da Engenha-
ria e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional”, realizada pelo presidente do Confea, Joel 
Krüger. Em seguida, será realizada, pelo deputado federal João Campos (PSB-PE), a segunda pales-
tra da noite sobre as “Principais Proposições Legislativas sobre Engenharia e Agronomia – Congres-
so Nacional”.

No sábado, a agenda do evento reiniciará às 9h com a visita técnica ao Complexo Eólico Chapada 
do Piauí. Em seguida almoço em restaurante de comida regional. A partir das 15h, terá início a 9ª 
Plenária Itinerante. Por fim, à noite, a partir das 20h haverá Encontro de Confraternização em res-
taurante local.

Sobre a cidade

Araripina é a 2ª maior cidade da mesorregião do Sertão Pernam-
bucano e o principal município da microrregião do Araripe, tendo 
o 26° maior Produto Interno Bruto (PBI) do Estado de Pernambu-
co, além de ser o maior município da tríplice fronteira Pernambu-
co-Piauí-Ceará, cidade polo em comércio, indústria e educação. 
Instalada numa região de interesse nacional: a Área de Proteção 
Ambiental Chapada do Araripe (APA-Chapada do Araripe), o mu-
nicípio é considerado um espaço de articulação institucional, in-
termunicipal e interestadual.

Junto com Ouricuri, Ipubi, Bodocó e Trindade, Araripina consti-
tui o maior polo gesseiro do Brasil, responsável por 95% do gesso 
consumido no País, sendo o segmento mais importante da eco-
nomia regional. Além disso, na divisa entre Piauí e Pernambuco, 
no alto da Chapada do Araripe, o Complexo Eólico Chapada do 
Araripe, I, II e III já se encontra instalado com 247 aerogeradores, 
gerando 436 MW. Também se encontra em implantação mais 331 
aerogeradores.
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Crea-PE inaugura sede própria da 
inspetoria de Araripina

Presidente do Confea Joel 
Krüger, presidente do Crea-

PE Evandro Alencar e o 
coordenador da inspetoria de 
Araripina Heleno Mendes, ao 

descerramento da placa de 
inauguração.

Com a presença do presidente do Conse-
lho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea), Joel Krüger, do presidente do 

Crea-PE Evandro Alencar, lideranças políticas 
locais, presidentes de Creas, conselheiros fede-
rais, conselheiros estaduais, inspetores, profis-
sionais, representantes da Caixa de Assistência 
dos Profissionais do Crea (Mútua-PE), além de 
colaboradores e demais convidados, foi inau-

gurada na noite desta sexta-feira (12), a sede 
própria da Inspetoria de Araripina, no Sertão de 
Pernambuco.

Destacando a importância da sede regional 
como referência para a cidade e para os municí-
pios vizinhos, o presidente do Confea, Joel Krü-
ger,  enalteceu a descentralização promovida 
pelo Crea no estado. “É importante que a gente 
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tenha não só as inspetorias instaladas adminis-
trativamente em todo estado para descentrali-
zar as ações do Crea, mas também que tenha-
mos sedes adequadas como essa de Araripina 
e de preferência sede própria para a realização 
das atividades”, frisou.
Em entrevista a imprensa regional, o presidente 
do Crea-PE Evandro Alencar, falou da alegria de 
entregar uma obra tão importante para região 
do Araripe. “É um momento ímpar. Porque eu 
sendo araripinense e estando na segunda ges-
tão à frente do Crea-PE, entregar essa obra aqui 
me deixa muito feliz e é um sonho realizado.

Nós temos a tarefa de melhorar nosso Crea e 
isso aqui é fruto da forte interiorização que nós 
estamos fazendo, e sendo na minha cidade, isso 
me dá uma alegria maior ainda. Essa é a casa 
da engenharia no Araripe e quero que cada vez 
mais a sociedade araripeana perceba e sinta 
que o Crea está aqui para contribuir”, ressaltou.

A nova sede da inspetoria, que tem área total 
de 256 m², atenderá a profissionais de Araripina 
e dos municípios jurisdicionados: Bodocó; Exu; 
Granito; Ipubi; Moreilândia; Ouricuri e Trindade.

É importante que a gente tenha 
não só as inspetorias instaladas 

administrativamente em todo estado 
para descentralizar as ações do Crea, 

mas também que tenhamos sedes 
adequadas como essa de Araripina 
e de preferência sede própria para a 

realização das atividades
Engenheiro Civil

Joel Krüger
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Comissões do Crea Jr-PE participam 
da inauguração da inspetoria de 
Araripina

O Crea Jr-PE representado pelos seus 
coordenadores Gestores, conselheira 
Roberta Meneses e conselheiro José 

Carlos Pacheco, e pela coordenadora Estudan-
til Laisa Barreto, participou nesta sexta-feira (12), 
da inauguração da Inspetoria de Araripina, no 
Sertão do Estado.

Na oportunidade, o presidente do Conselho Fe-
deral de Engenharia e Agronomia (CONFEA), 
engenheiro civil Joel Krüger, o presidente do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Pernambuco (CREA-PE), engenheiro civil 
Evandro Alencar, o conselheiro Federal, geólogo 
Waldir Duarte Costa Filho e o conselheiro Fe-
deral suplente, engenheiro mecânico Ernando 
Alves, congratularam as comissões e a chefe de 
Comunicação, publicitária Suenya Aragão,pelo 
programa, um dos mais ativos do Brasil.

Sobre o projeto

O Crea Jr-PE foi implantado em 2015 e atual-
mente possui mais 6000 membros cadastrados, 
o programa tem como objetivo aproximar os 
estudantes de Engenharia, Agronomia e Geo-
ciências de seu futuro Conselho, os seus pilares 
são: liderança, empreendedorismo e ética pro-
fissional. O programa promove palestras sobre o 
Sistema CONFEA/CREA/Mútua, encontros para 
bate-papos sobre assuntos atuais e relevantes, 
visitas às obras e indústrias, ações socioambien-
tais e culturais. Na segunda quinzena de agosto 
realizará o seu 2º Encontro Estadual, na capital 
Recife, onde receberá os estudantes de Pernam-
buco para um final de semana de atividades. a 
programação será apresentada brevemente nas 
mídias digitais do Crea Jr-PE e do Conselho.
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Inspetores das Regionais do
Crea-PE participam de inauguração 
da Inspetoria de Araripina e reunião 
itinerante

Inspetores das Regionais do 
Crea-PE participam de inau-
guração da Inspetoria de 

Araripina e reunião itineran-
te. Ainda sobre os eventos de 
inauguração da Inspetoria de 
Araripina e Plenária Itinerante, 
no Sertão do Araripe, promo-
vidas pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco (Crea-PE), de 12 a 
14/07, os inspetores das Regio-
nais participaram de reunião 
exclusiva, no domingo, encer-
rando as atividades.

Com pauta composta por assuntos administrativos e institucionais, a reunião contou com as pre-
senças de um representante de cada inspetoria, das 14 dos Estado, com o presidente do Crea-PE, 
Evandro Alencar, da chefe de Gabinete, Marcella Guimarães, do superintendente, Gustavo Aguiar, 
da assessora do Jurídico, Nathalia Amorim, e gerente de Processos, Fátima Tibúrcio.

O encontro teve a participação do conselheiro Federal suplente, Ernando Alves, que apresentou o 
trabalho que ele e o conselheiro Federal, Waldir Duarte Filho vêm realizando pelo Crea-PE junto ao 
Confea.
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Crea-PE: 
85 anos de história
e trabalho para o
desenvolvimento
do Estado

No ano de 1934 foi aprovada, por meio da Resolução nº 02, 
a organização dos Conselhos Regionais de Engenharia 
e Arquitetura, sendo Recife a 2ª sede da Região. A 
abrangência se estendia aos Estados de Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. No mesmo ano, foi então 
instalada a sede da 2ª Regional do Crea, no Recife. Assim nascia 
há 85 anos, no dia 07 de julho de 1934 o Conselho Regional de 
Engenharia de Pernambuco (Crea-PE).

Ao longo dos anos foram se somando à inauguração do Crea-PE 
outros fatos como: criação da Universidade do Recife, incorporando, 
entre outras, a Escola de Engenharia e a Faculdade de Medicina; 
sanção da Lei nº 5.194/66, 24 de dezembro de 1966, definindo a 
organização, estrutura e funcionamento dos Conselhos Federais 
e Regionais e regulamentando o exercício das profissões do 
Sistema, revogando a Lei nº 23.569; criação do primeiro curso 
de Engenharia de Pesca do País, na Universidade Federal de 
Pernambuco; instituição da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), que obriga o registro de qualquer atividade de 
profissionais e empresas de Engenharia; inauguração da Sede 
do Crea-PE, na Avenida Agamenon Magalhães, Recife; aprovação 
da Lei nº 13.032, de 14 de junho de 2006, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de vistorias periciais e manutenções periódicas, 
em edifícios de apartamentos e salas comerciais, no âmbito do 
Estado de Pernambuco, e dá outras providências.
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desses empreendimentos). Se referindo aos 
projetos e ações implantadas em quase cinco 
anos à frente do Crea-PE, o presidente do Con-
selho, o engenheiro civil Evandro Alencar, fala 
da instituição e da satisfação em ser gestor de 
um órgão com a importância do Crea-PE. “Ser 
presidente deste órgão foi um objetivo perse-
guido com muito trabalho e muita confiança 
no resultado. Mesmo com a dificuldade de ter 
vivido quase todo tempo em Araripina, uma 
das cidades mais distantes do Estado, quando 
tomamos a decisão sabíamos que tínhamos 
um grande desafio pela frente, mas, quem me 
conhece sabe que gosto de desafios. E foi as-
sim, trabalhando e encarando as adversidades 
com perseverança, que vencendo as eleições 
em 2014, me tornei presidente dessa instituição 
onde, cada vez mais, tenho orgulho 

Mais recentemente houve o lançamento do 
primeiro Caderno do Semiárido - Riquezas e 
Oportunidades, editado pelo Crea-PE e a Uni-
versidade Federal de Pernambuco, fundação 
do Crea Júnior/PE, instituição das Plenárias 
Itinerantes; aprovação no plenário do Crea-PE 
da criação do Colégio em Entidades Regionais 
(CDER); a reinauguração da Inspetoria Regio-
nal do Crea-PE em Goiana. Em 2016 foi inaugu-
rada nova sede da inspetoria de Afogados da 
Ingazeira.

Esses fatos fazem parte da história do Conse-
lho pernambucano que figura no desenvolvi-
mento do Estado como órgão catalisador de 
demandas (necessidade de mão de obra qua-
lificada, empresas registradas e com expertise 
para participarem dos processos licitatórios, 
estrutura, muitas vezes, montada nos centros 
administrativos para prestar serviço in loco 
com objetivo de facilitar a atualização de pen-
dências com anuidades e outras, assim como 
o registro das Anotações de Responsabilida-
de Técnica (ARTs) que antecedem o início 
das grandes obras estruturadores 
do Estado, especialmente, nas 
últimas décadas, quando 
o estado deu um im-
portante salto
na  
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Aqui, implementamos projetos de sucesso 
como o Terça no Crea, a Plenária Itinerante, o 
Crea Jr-PE, Crea na Estrada, Crea Móvel entre 
outros. Ainda queremos ampliar ações que 
beneficiem os profissionais, as empresas 
e sociedade. Comemorar mais um ano do 
Crea-PE é, desde 2015, comemorar também 
os resultados de uma gestão comprometida 
com as melhorias e mudanças que fazem de 
nós um Conselho respeitado, assim como 
com tudo que possa nos tornar mais fortes e 
importantes”. 

Obras Estruturadoras

As obras estratégicas foram molas propulsoras 
do crescimento do Estado nos últimos anos. A 
BR-232, com a sua grande importância socio-
econômica atravessa a microrregião Agreste 
Central, composta por 26 municípios com ati-
vidades econômicas ligadas à agropecuária, 
avicultura, indústria, comércio etc. O Complexo 
Industrial Portuário de Suape, mais comple-
to polo para negócios industriais e portuários 
da Região Nordeste, tem um número cada vez 
maior de empresas nacionais e internacionais 
interessadas em comercializar seus produtos 
no mercado Regional, Nacional e Internacional. 
Com estrutura que garante o pleno funciona-
mento dos empreendimentos instalados e em 
fase de instalação, o porto tem capacidade para 
operar navios durante os 365 dias do ano. Re-
finaria Abreu e Lima há 34 anos em operação 
se localiza a 45 quilômetros do Recife é a mais 
moderna construída no Brasil, tem a maior taxa 
de conversão de petróleo cru em diesel (70%) 
combustível essencial para a circulação de pro-
dutos e riquezas do País. Moderna, a refinaria 
contempla tecnologias que respeitam o meio 
ambiente como o baixo custo de manutenção 
e consumo energético, uso otimizado de água 
e a máxima segurança operacional.

A instalação da fábrica de automóveis Fiat, em 
Goiana, no ano de 2014, ocorreu quando da 
instalação do Polo Automotivo da Jeep. Com 
a mais moderna planta da Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA), tem capacidade instalada para 
produzir 250 mil veículos por ano.

Outro grande investimento feito no estado foi 
o dos Complexos Eólicos Vento de Santa Brí-
gida implantados em três cidades do Agreste 
pernambucano: Caetés, Paranatama e Pedra. 
Quando concluídos, os sete parques do Com-
plexo que conta com 107 geradores, produzirão 
energia limpa suficiente para abastecer 350 
mil unidades habitacionais/ano. Somado a esse 
investimento há também o projeto que está 
sendo administrado pela Casa dos Ventos que 
investirá em um terceiro parque em Pernam-
buco, no Sertão do Araripe, o Vento de Santo 
Esteves que terá potência instalada de 142 MW 
e investimentos de R$ 650 milhões.

A Rota do Atlântico que liga o Recife ao Litoral 
Sul do Estado é outra obra de grande valor para 
o crescimento da economia de Pernambuco. 
Por ela, trafegam veículos leves e pesados com 
destino ao Complexo Industrial e Portuário de 
Suape, além de servir para o deslocamento 
de condutores que tenham como destino as 
praias do Litoral Sul do Estado.

A obra da Ferrovia Transnordestina além de 
promover a mobilidade irá levar desenvolvi-
mento para o interior do Brasil. Quando pronta 
irá cortar 1.728 Km do sertão nordestino inter-
ligando a cidade de Eliseu Martins (PI) com o 
Porto de Suape em Ipojuca-PE e o Porto de 
Pecém, no Ceará, com bifurcação no município 
de Salgueiro-PE e fará conexão com a Ferrovia 
Centro Atlântica, localizada entre os municí-
pios de Eliseu Martins, no Piauí e Estreito, no 
Maranhão. O seu orçamento também é um 
dos maiores do país, avaliado em torno de R$ 
11 bilhões.

Há também a Transposição do Rio São Francis-
co, considerado um dos projetos hídricos mais 
importantes do país, pela proposta de garantir 
água para mais de 390 municípios do Nordes-
te, a Transposição do Rio São Francisco deverá 
beneficiar mais de 12 milhões de pessoas nos 
estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte atingidos pela seca. A obra 
consiste na construção de 27 reservatórios, tú-
neis, estações de bombeamento e a recupera-
ção de 23 açudes, em uma faixa de 477 km de 
extensão.
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Na vanguarda do País, Pernambuco, vem cres-
cendo economicamente acima da média não 
só dos Estados da Região, mas, do Brasil como 
um todo. Notícias veiculadas na imprensa local 
e nacional indicam os percentuais do cresci-
mento que incluem variações no aumento no 
Produto Interno Bruto (PIB), assim como que-
da no Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC), mede a redução no aumento da 
inflação.

Resultados animadores veem sendo uma 
constante para o estado pernambucano, nos 
anos de 2012 e 2013 e, mais recentemente 2017 
e 2018. Informações divulgadas pelo Banco 
Central dão conta de que, enquanto a econo-
mia no Nordeste caiu 0,2% nos últimos meses, 
Pernambuco registrou alta de 2,1% no trimestre 
encerrado em agosto.

O índice divulgado apontou alta de 1,7% da 
economia brasileira, além de retração de 
0,2% da economia nordestina, nos 12 meses 
encerrados em setembro. O resultado chama 
atenção por estar na contramão do que 
acontece no restante do Nordeste, que ainda 
sofre os impactos da greve dos caminhoneiros.

A atividade econômica pernambucana retor-
nou ao processo de expansão após o impacto 
negativo da paralisação do transporte de car-
ga em maio/18, segundo informações do Ban-
co Central (BC) no relatório regional do IBCR, 
que apontou resultados mais tímidos nos ou-
tros dois estados que competem pelo título de 
maior economia do Nordeste com Pernam-
buco: -0,2% na Bahia e 0,6% no Ceará. Ainda 
segundo o BC, a alta pernambucana reflete 
o bom desempenho do setor industrial, que 
cresceu 15,1% neste período devido à maior 
produção de açúcar, etanol e automóveis, con-
tribuindo com a arrecadação estadual - só em 
agosto a arrecadação do ICMS subiu 4,1%, che-
gando a R$ 15,4 bilhões. 

Esses resultados são reflexos de todos esses in-
vestimentos que deram certo, além dos bene-
ficiados pelo aumento da produção sucroalco-
oleira - alta de 10,3% na produção de açúcar e 

de 26,2% na de etanol. Também alguns setores 
industriais têm conseguido superar dificulda-
des. E o maior crescimento está no setor de ali-
mentos, onde a indústria sucroalcooleira está 
inserida. 

Porto Digital

Mais um grande investimento do nosso Estado, 
o Porto Digital, é um parque tecnológico 
de fundamental importância para o 
desenvolvimento e crescimento dos negócios 
em Pernambuco. Localizado no Recife, tem 
atuação nas áreas de tecnologia da informação 
e comunicação (TIC) e economia criativa (EC). 
Foi fundado em 2000, com o duplo objetivo 
de reter profissionais qualificados na cidade 
e revitalizar o bairro do Recife Antigo, uma 
região histórica que à época estava degradada. 
Investimentos iniciais, da ordem de R$ 33 
milhões foram provenientes da privatização 
da Companhia Energética de Pernambuco 
(Celpe).  Além da capital pernambucana, o 
Porto Digital também possui uma unidade na 
cidade de Caruaru chamada de Armazém da 
Criatividade. 

Em 2010, a revista Business Week elegeu 
o Porto Digital como um dos dez locais do 
mundo onde o futuro está sendo pensado, 
enquanto que a empresa de consultoria A.T. 
Kearney classificou o parque como o maior 
e mais rentável do Brasil. O Porto Digital 
também é detentor de três prêmios de melhor 
parque tecnológico do Brasil concedido pela 
Associação Nacional de Entidades Promotoras 
de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC). 
Em 2017, um livro editado pelo professor 
Jerome S. Engel da Universidade da Califórnia 
em Berkeley apresenta o Porto Digital como 
um dos importantes clusters de tecnologia do 
mundo, ressaltando-o como uma referência 
em governança público-privada. Em 2018, o 
Porto Digital recebeu a certificação de soft 
landing hub pela Rede Europeia de Centros e 
Polos de Pesquisa e Inovação (Enrich).

Além do reconhecimento por sua atuação 
como indutor de negócios de base tecnológica, 
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o Porto Digital também foi reconhecido pela revitalização do patrimônio histórico, ao ganhar em 
2017 a 30ª Edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade concedido pelo IPHAN.

Atualmente existem no parque tecnológico mais de 300 empresas, institutos de pesquisa, 
incubadores, aceleradoras e fundos de investimentos, representando em 2017 um faturamento de 
R$ 1,7 bilhão e empregando 9 mil pessoas. Em 2013, o parque ampliou sua área de atuação para 
a indústria da economia criativa, abrangendo as áreas de jogos eletrônicos, audiovisual, música e 
design. Em 2011, expandiu sua área territorial para o bairro de Santo Amaro e em 2015 para os bairros 
de Santo Antônio, São José e Boa Vista.

FOTO: LEO CALDAS
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A Agropecuária em Pernambuco

Com o advento das mais modernas técnicas 
de irrigação, as atividades relativas à 
Agronomia em Pernambuco, cresceram 
vertiginosamente no que se refere às culturas 
das mais diversas frutas, na grande maioria, 
produzidas às margens do Rio São Francisco, 
mais precisamente na cidade de Petrolina, 
como verão nos números que serão publicados 
abaixo. 

Entre os principais produtos agrícolas cultivados 
em Pernambuco encontram-se a uva, a manga, 
o coco, o limão, a cebola, a mamona, a fava, a 
goiaba, a banana, a castanha-de-caju, o melão, 
a melancia, a acerola e a cana-de-açúcar. 
Pernambuco é atualmente o maior produtor 
de uva de mesa, o segundo de acerola e goiaba, 
o terceiro maior produtor de manga, o terceiro 
maior polo floricultor, e o oitavo maior produtor 
de cana-de-açúcar do Brasil. 

Merece destaque a expansão que vem tendo 
a partir dos anos 1970 a agricultura irrigada 
no Sertão do São Francisco, com projetos de 
irrigação hortifrutícolas implantados com o 
apoio da Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(CODEVASF) e produção voltada para o 
mercado externo. 

A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola 
da Zona da Mata pernambucana. Também 
estão presentes nesta mesorregião culturas de 
subsistência, além de fruticultura e hortaliças. 
No Agreste, cidades como Garanhuns, Gravatá, 

Chã Grande e Bonito passaram a se dedicar 
à floricultura, produzindo flores tropicais 
e tradicionais. Além do cultivo de flores, 
vêm crescendo no agreste pernambucano 
as lavouras de café e as plantações de 
seringueiras. No Sertão, a fruticultura irrigada 
produz toneladas de frutas tropicais por ano, e 
o principal polo de produção fica em Petrolina, 
no vale do rio São Francisco.

De acordo com Censo Agropecuário do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 
o ano de 2017, a lavoura permanente registrou 
destaques na colheita de Abacate (320,020 
toneladas); Banana (194.348,370 toneladas); 
Café (30,432 toneladas); Castanha-de-caju 
(356,674 toneladas); Coco-da-Baía (91.330,430 
toneladas); Goiaba (40.853,205 toneladas); 
Laranja (5.771,563 toneladas); Limão (4.963,277 
toneladas); Mamão (11.581,500 toneladas); Manga 
(131.491,402 toneladas); Maracujá(8.168,605 
toneladas); Urucum (23,575 toneladas) e uva 
de mesa (158.310,074 toneladas); e uva de vinho 
(21.001,700 toneladas).

Na lavoura temporária houve destaque na 
colheita de Abacaxi (14.697,641 toneladas em 
1.062,015 hectares); Algodão (35,276 toneladas 
em 46,574 hectares); Amendoim(175,166 
toneladas em 51,742 hectares); Arroz (1.316,090 
toneladas em 217,545 hectares); Batata-inglesa 
(339,652 toneladas em 118,096 hectares); Cana-
de-açúcar (6.107,902 toneladas em 664,672 
hectares); Cebola (21.511,527 toneladas em 
1.097,698 hectares); Fava (3.248,694 toneladas 
em 11.196,667 hectares); Feijão (34.339,50 
toneladas em 127.427,977 hectares); Mamona 
(10,024 toneladas em 27,850 hectares); 
Mandioca (149.866,754 toneladas em 29.979,194 
hectares); Melancia (60.842,451 toneladas em 
5.620,597 hectares); Melão (27.315,405 toneladas 
em 1.425,900 hectares); Milho (62.989,231 
toneladas em 123.500,121 hectares) e tomate 
(21.462,520 toneladas em 726,262 hectares).

Na pecuária, pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 
estado tinha, em 2016, um total de 1.895,185 
bovinos; 10.437 bubalinos (búfalos); 124.716 
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equinos; 630.065 suínos; 2.492,388 caprinos; 
2.478,072 ovinos; 12.027,245 galináceos; 538.165 
codornas; e 488.780 vacas ordenhadas.

O município de São Bento do Una, no Agreste 
Central, se destaca pela criação de galináceos, 
sendo o maior produtor de carne de frango da 
região nordeste e o 5° maior produtor de ovos 
do país, e onde se realiza anualmente a Corrida 
da Galinha. No ano de 2016 a produção de 
ovos no estado totalizou 214.930 mil dúzias, já 
a produção de ovo-de-codorna totalizou 7.883 
mil dúzias.

A região do Agreste Meridional tem ênfase 
na produção leiteira, correspondendo à 
maior bacia leiteira do estado e contribuindo 
na posição pernambucana de 8° lugar na 
produção nacional entre os outros estados. O 
estado tem indústrias ligadas à bacia leiteira, 
como a Laticínios Bom Gosto e Nestlé (em 
Garanhuns) e a Brasil Foods (BRF) no município 
de Bom Conselho. Em 2016 a produção de leite 
no estado alcançou o volume de 839.029 mil 
litros.

O Sertão do Araripe, no oeste do estado, 
composto por onze municípios é considerado 
o maior produtor de mel do país, tendo o 
município de Araripina o título de maior 
produtora de mel do Brasil, e contribuindo para 
a 8ª colocação de Pernambuco na produção 
nacional. Essa região produz cerca de 75% de 
todo mel comercializado no estado. Em 2016, 
foram produzidos 372.100 quilos de mel.

Os resultados da aquicultura para 2016 foram 
a Carpa (1.500 quilos); Curimatã (1.100 quilos); 
Tambaqui (22.363 quilos); Tilápia (6.529 quilos); 
Traíra (25.000 quilos); Alevinos (8.100 milheiros); 
Camarão (2.245 quilos); e Larvas e pós-larvas de 
camarão (400 milheiros).
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O 10º Congresso Esta-
dual de Profissionais 
de Pernambuco (CEP 

PE), promovido pelo Conse-
lho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Pernambuco 
(Crea-PE), aconteceu na sexta 
e sábado (26 e 27 de Julho), na 
Faculdade Nova Roma, Estrada 
do Bongi, 425, Afogados, com a 
participação dos profissionais 
das áreas de Engenharia, Agro-
nomia e Geociências. Depois da 
realização de 10 Encontros Regionais no Interior do Estado, cujo objetivo era obter a participação 
dos profissionais e o máximo de propostas possíveis. A etapa final, na capital, encerrou o evento 
com grande êxito.

10º Congresso Estadual de 
Profissionais de Pernambuco 
aconteceu no Recife nos dias 26 e 27 
de Julho

Os  encontros tiveram como eixo central 
“Estratégias da Engenharia e da Agronomia 
para o Desenvolvimento Nacional” e buscaram 
o debate de sugestões para mudanças nos 
normativos do Sistema Confea/Crea/Mútua com 
vistas no desenvolvimento regional e nacional, 
a partir de cinco eixos temáticos: inovações 
tecnológicas, recursos naturais, infraestrutura, 
atuação profissional e atuação das empresas 
de Engenharia. Essas reuniões tiveram as suas 
propostas defendidas pelos delegados eleitos 
em cada edição.

A abertura no dia 26 aconteceu às 19h, com 
a formação de mesa diretiva composta pelo 
presidente do Crea-PE, eng. civil Evandro 
Alencar, que deu as boas-vindas e agradeceu 
a presença dos profissionais e estudantes 
membros do Crea Jr-PE, e lembrou que o CEP 
oportuniza um diálogo democrático; pelo 
conselheiro Federal suplente, eng. mecânico 
Ernando Alves, que reconheceu o empenho dos 
inspetores das Regionais; pelo superitendente 

do Confea, Eng. Eletricista Reynaldo Barros, 
que elogiou a organização do evento; pela 
diretora administrativa nacional da Mútua, 
Eng. Agrônoma Giucélia Figueiredo, que 
parabenizou a gestão de Evandro Alencar com 
administração aplicada do Litoral ao Sertão, 
a garra dos pernambucanos e a participação 
crescente das mulheres; e pelo coordenador da 
Comissão Organizadora do CEP, eng. eletricista 
André Lopes, que gratulou a colaboração dos 
funcionários e conselheiros. Após desfeita a 
mesa diretiva, o professor Doutor Darc Costa, 
engenheiro civil com especialização em 
energia nuclear pela COPPE/UFRJ, agradeceu 
o convite pela sua participação e palestrou 
sobre Estratégias da Engenharia, Agronomia 
e Geociências para o Desenvolvimento 
Nacional, discorreu a respeito da importância 
da Engenharia para o crescimento do País, da 
necessidade de maiores investimentos na área, 
do engajamento dos políticos e do travamento 
de crescimento devido a dívida pública. 
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No dia seguinte, os profissionais se dividiram em cinco grupos de acordo com os eixos temáticos 
para compilarem as propostas que serão encaminhadas para o Congresso Nacional de Profissionais 
(CNP), que ocorrerá após a 76ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), em Palmas/
TO, de 19 a 21 de setembro de 2019.
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CONFEA ACATA
TODAS AS
INDICAÇÕES
DO CREA-PE
PARA A NOITE
DE HOMENAGENS
NA SOEA

Para participar das homenagens prestadas anualmente pelo 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), 
durante a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia (Soea), 

evento que reúne mais de três mil participantes de todo o Brasil e 
que, a cada ano é realizado num estado da União, é necessário que os 
regionais enviem, após aprovação do seu plenário, os nomes e mini 
currículos dos indicados, constando as atividades dos indicados a 
fim de subsidiar aprovação ou não, no plenário do Federal. A entrega 
das comendas é realizada após avaliação da Comissão do Mérito 
do Federal que elegerá entre os indicados, 24 profissionais e três 
instituições que tenham contribuído para a melhoria da qualidade 
de vida e progresso da sociedade, desenvolvimento tecnológico e 
aprimoramento técnico das profissões que compõem o Sistema 
Confea/Crea e Mútua.

Nesse sentido, O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Pernambuco (Crea-PE), indicou ao Confea três nomes: dois 
profissionais e uma instituição. Diferentemente do que já ocorreu 
em anos anteriores, neste, o Confea acatou todas as indicações 
feitas pelo Regional pernambucano.
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“Meu pai tinha uma enorme capacidade 
de agregar pessoas pela simplicidade 
não apenas como engenheiro, mas 
como pessoa. Isso era um dom natural. 
Ele conseguiu ser unanimidade como 
professor, mas também levava  para a 
sala de aula seu conhecimento prático, 
muitos dos seus alunos, trabalharam 
com ele. Além da simplicidade posso 
dizer que, apesar de ter convicções 
muito fortes, era uma pessoa fácil de 
lidar por que não tinha a pretensão de 
mudar a opinião das pessoas, ele se 
expressava e ouvia aos outros”, disse 
acrescentando que “como filho, posso 
dizer que tive um pai, um engenheiro e 
um amigo extraordinário. Na faculdade 
foi meu professor, no esporte participou 
ativamente quando eu fazia hóquei. 
Quando a contra gosto, teve que se 
aposentar compulsoriamente, assumi, 
na Universidade as disciplinas que eram 
ministradas por ele. Depois de formado 
estivemos, durante muitos anos, lado a 
lado na Tecomat, empresa que criamos 
juntos”, conta. 

“Quanto ao prêmio, acho merecido 
por tudo que ele representou para a 

“As Engenharias estão presentes em 
tudo e, por isso, a grande importância 
profissional dos engenheiros”, explica 
o professor acrescentando que “a eles 
cabe planejar, executar, pensar no que 
ocorre hoje e projetar para o futuro”.

Para receber a homenagem concedida aos 
profissionais em vida, Medalha do Mérito – a 
Presidência o Crea-PE indicou, considerando a 
formação e as atividades exercidas, o engenheiro 
civil e professor Mário de Oliveira Antonino 
pela larga experiência, energia e dedicação às 
causas maiores da Engenharia e da Agronomia 
de Pernambuco e do Brasil. 

Se referindo à importância de receber a 
maior homenagem que um profissional de 
Engenharia recebe do Sistema Confea/Crea e 
Mútua, Mário Antonino diz que o faz primeiro 
com humildade, segundo com a sensação 
de que cumpriu com o seu papel tanto como 
engenheiro como professor, tentando sempre 
passar para os jovens engenheiros as grandes 
responsabilidades devidas aos colegas de 
profissão. 

Segundo o homenageado, os engenheiros têm 
o dever de oferecer melhores condições de vida 
para as populações, oferecendo-lhes conforto e 
segurança. 

“devem continuar agindo em favor do 
progresso sem descuidarem daquilo que 
entendemos como decência e ética”, 
conclui.

Por indicação dos conselheiros da Câmara 
Especializada de Engenharia Civil (CEEC), do 
Crea-PE, o também engenheiro civil e professor 
Joaquim Correia Xavier de Andrade Filho, foi o 
indicado pelo Conselho para, in memoriam, ser 
honrado com a inscrição do seu nome no Livro 
do Mérito. Para os que tiveram oportunidade 
de conhecê-lo, foi na vida acadêmica que 
o engenheiro mais brilhou tendo sido 
paraninfo de várias turmas de graduação da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
até ser aposentado compulsoriamente aos 
70 anos. Sobre a sua excelente capacidade de 

memorização, Joaquim Correia dizia que o 
convívio, por mais de quatro décadas, com os 
jovens para os quais lecionou, lhe proporcionou 
não só manter ativa a sua memória, mas 
também, acompanhar as mudanças sociais e a 
adaptar-se facilmente às inovações. 

Para receber a homenagem, o engenheiro 
civil Tibério Wanderley Correia, filho e sócio 
do engenheiro Joaquim Correia participará 
da solenidade que será realizada na abertura 
da 76ª Semana Oficial da Engenharia e da 
Agronomia (Soea), que acontecerá em de 16 a 19 
de setembro, em Palmas, no Tocantins.

Sobre o seu pai, Tibério Correia disse: 
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Engenharia e justo porque meu pai teve 
relevante ascensão em todas as áreas 
da Engenharia, na medida em que 
aconselhava técnica e profissionalmente 
as pessoas com as quais conviveu”, 
explica.

“O Confea é uma das entidades 
mais respeitadas politicamente e 
setorialmente no País. Recebemos com 
grande satisfação a homenagem desta 
instituição, a qual enxergamos como um 
forte sinal de que o Sinduscon-PE segue 
por um caminho correto e produtivo, no 

Falando um pouco da relação familiar Tibério 
Correia contou que, viúvo há 7 anos, não havia 
um único dia que o pai não chorasse a perda 
da esposa com quem esteve casado há mais de 
50 anos. O casal deixou 3 filhos, ele e as irmãs 
Fernanda e Tatiana Wanderley.

A homenagem é concluída com a publicação 
do Livro do Mérito e a produção do Vídeo do 
Mérito, documentário que reúne depoimentos 
dos homenageados e seus familiares.

À Comissão do Mérito (CME), cabe apreciar 
as indicações de nomes de profissional, de 
instituição de ensino, de entidade de classe 
e de pessoa física ou jurídica que façam jus à 
homenagem em razão de sua contribuição para 
a valorização e a regulamentação das profissões 
inseridas no Sistema Confea/Crea ou para o 
desenvolvimento tecnológico do País.

Neste ano, a CME é constituída por cinco 
conselheiros federais que foram eleitos pelo 
Plenário do Confea, são eles: chanceler, 
engenheiro de produção e mecânico Zerisson 
de Oliveira; chanceler adjunto, engenheiro 
eletricista Inarê Roberto Rodrigues Poeta e Silva; 
membro, engenheiro florestal Laércio Aires dos 
Santos; membro, engenheiro agrônomo João 
Bosco de Andrade Lima Filho e o também 
membro: engenheiro mecânico Carlos de Laet 
Simões Oliveira.

Já a Comissão do Mérito do Crea-PE é composta 
pelos conselheiros: coordenador, Roberto Lemos 
Muniz; Fernando Antonio Beltrão Lapenda; 
coordenadora adjunta, Virgínia Lucia Gouveia 
e Silva; Francisco José Costa Araújo; Norman 
Barbosa Costa; Jorge Wanderley Souto Ferreira; 
André Carlos Bandeira Lopes; Clóvis Arruda 
d’Anunciação; Francisco Rogério Carvalho de 
Souza e; Liliane Barros M. de A. Maranhão.

Para receber a homenagem de Menção Honrosa, 
concedida a instituições de direito público ou 
privado, com ou sem fins lucrativos, que tenham 
contribuído para a melhoria dos serviços 
prestados pelo Sistema Confea/Crea e Mútua 
ou para o desenvolvimento socioeconômico, 
tecnológico e sustentável do país e para a 
qualidade de vida das pessoas a indicação 
do Sindicato da Indústria da Construção Civil 
no Estado de Pernambuco (Sinduscon/PE), 
também feita pelos conselheiros da  Câmara 
Especializada de Engenharia Civil (CEEC), 
teve como justificativa a grande relevância 
para a construção civil, que contribui para o 
fortalecimento e desenvolvimento da economia 
do País, bem como da categoria profissional.
Sobre a indicação, o presidente do Sinduscon-
PE, José Antônio de Lucas Simón, falou da 
importância da comenda.

sentido de contribuir para o crescimento 
do setor construtivo e melhoria da 
qualidade de vida da sociedade como 
um todo” explica.

“Ele tinha tanta admiração por minha 
mãe que foi a primeira pediatra 
cardiologista e uma das fundadoras do 
Instituto Materno Infantil (IMIP), que não 
apenas sonhou como conseguiu escrever 
a biografia dela”, conta.
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Como ocorre há 75 anos, mais uma vez, o 
Sistema Confea/Crea e Mútua realizará, 
em Palmas (TO), de 16 a 19 de setembro, 

a 76ª Semana Oficial da Engenharia e da Agro-
nomia (Soea), com o tema central das atividades 
voltado para as “Estratégias da Engenharia e da 
Agronomia para o Desenvolvimento Nacional”. 
O grande tema será debatido a partir de cinco 
eixos temáticos que contribuirão para o deta-
lhamento das atividades que deverão nortear as 
ações do Sistema durante o exercício de 2020, 
a saber: Inovações Tecnológicas; Recursos Natu-
rais; Infraestrutura; Atuação Profissional e; Atua-
ção das Empresas de Engenharia.

Nesta edição da Soea, no espaço reservado para 
a apresentação de boas práticas, o presidente 
do Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia de Pernambuco (Crea-PE), Evandro Alencar 
fará apresentação dos resultados alcançados 
pelo Regional desde março de 2018, por meio 
do trabalho de convênios e parcerias celebradas 
com empresas públicas e privadas que é desen-
volvido pela Gerencia de Políticas Institucionais 
(GPI), sob a coordenação da funcionária do Con-
selho, tecnóloga Maristela Portela.

A aprovação do planejamento estratégico ela-
borado para a área que apresenta importantes 
resultados justifica o destaque e o espaço con-
ferido pela gestão do presidente Evandro Alen-
car que, de acordo com levantamento já soma 
mais de 50 parcerias efetivadas entre o Crea-PE 
e instituições de ensino, entidades de classe, or-
ganizações e empresas nas áreas de lazer, gas-
tronomia, serviços, emprego e renda, fiscaliza-
ção, meio ambiente e cidadania.

As parcerias resultam na oferta de benefícios 
nos mais diversos segmentos, além de oportu-
nidades de aperfeiçoamento profissional, gra-

CREA-PE PARTICIPA DA 76ª SOEA 
E APRESENTA BOAS PRÁTICAS DO 
CONSELHO

ças a oferta de facilidades e descontos aos pro-
fissionais registrados, funcionários do Crea-PE e 
estudantes associados ao Programa Crea-Jr-PE 
e dependentes, além de fortalecer atividades de 
fiscalização e proporcionar a atuação do  Con-
selho em ações de proteção ambiental e causas 
sociais.

Atualmente os parceiros estão dispostos no site 
por nichos definidos como:  Educação/capacita-
ção Profissional; Tecnologia, emprego e renda, 
Serviços e gastronomia; Institucional/Fiscaliza-
ção.

Dentre as ações de melhoria implementadas na 
área destaque para a criação de identidade vi-
sual, planejamento de marketing e divulgação 
das parcerias e benefícios, criação de ferramen-
tas de controle de efetividade, estreitamento 
no relacionamento com as empresas parceiras, 
ampliação e diversificação dos produtos e servi-
ços para os profissionais, dentre outras.

Dado importante sobre a atividade diz respeito 
ao lucro indireto alcançado pelo Crea-PE com 
as parcerias. De janeiro a agosto de 2019 foram 
mais de R$ 500 mil reais investidos na capacita-
ção de profissionais, colaboradores e estudan-
tes associados ao Crea-Jr a partir dos descontos 
e bolsas oferecidos pelas instituições de ensino 
parceiras.

De acordo com a tecnóloga responsável pelo 
trabalho “a parceria com o Crea-PE apresenta-
-se como uma importante oportunidade de di-
vulgação para as empresas, uma vez que, atu-
almente, o Regional conta com mais de 40 mil 
profissionais registrados, mais de 180 colabo-
radores e aproximadamente 6.000 estudantes 
associados ao programa Crea Jr-PE, além disso, 
o Conselho está aplicando, em conjunto com 
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A parceria com o Crea-PE 
apresenta-se como uma importante 

oportunidade de divulgação 
para as empresas, uma vez que, 

atualmente, o Regional conta 
com mais de 40 mil profissionais 

registrados, mais de 180 
colaboradores e aproximadamente 

6.000 estudantes associados ao 
programa Crea Jr-PE, além disso, 

o Conselho está aplicando, em 
conjunto com os parceiros, novas 
estratégias de marketing, o que 
tem alavancado a efetividade 
das parcerias e dos benefícios 
oferecidos. O Crea-PE acredita 
na consolidação das relações 
como um dos caminhos para o 

fortalecimento de ambas as partes.

os parceiros, novas estratégias de marketing, o 
que tem alavancado a efetividade das parcerias 
e dos benefícios oferecidos. O Crea-PE acredita 
na consolidação das relações como um dos ca-
minhos para o fortalecimento de ambas as par-
tes”, afirma Maristela Portela. 
Os organizadores da 76ª edição da Soea têm 
a expectativa é de que, mais de três mil enge-

Contecc
Em 2019, o Congresso Técnico Científi-
co da Engenharia e da Agronomia (Con-
tecc), acontecerá entre os dias 17 e 19 de 
setembro, durante a 76ª Semana Oficial 
da Engenharia e da Agronomia (Soea). 
Profissionais, estudantes e professores 
das áreas da Engenharia, Agronomia e 
Geociências irão se reunir para apresentar 
e conhecer trabalhos técnicos científicos 
escolhidos, dos quais 24 serão seleciona-
dos para apresentação nas mais diferen-
tes áreas temáticas e de atuação.

Em Palmas, o congresso irá reunir alguns 
dos principais especialistas nesta área de 
conhecimento, como também em todos 
os segmentos ligados ao Sistema Confea/
Crea. Eles vão discutir o cenário das suas 
realidades locais e nacional, demonstran-
do exemplos de inovações em empresas, 
institutos de pesquisas, além de apontar 
caminhos para que inovações se desen-
volvam com técnicas e aplicação de pes-
quisas que tenham como objetivo promo-
ver o desenvolvimento nacional.

Comissão Organizadora – a Comissão 
Organizadora do Congresso e compos-
ta pelo engenheiro eletricista Jorge Luiz 
Bitencourt da Rocha (coordenador), en-
genheiro civil Osmar Barros Junior (co-
ordenador-adjunto), pelos engenheiros 
agrônomos Luiz Antônio Corrêa Lucche-
si e Laerte Marques da Silva, engenheiro 
mecânico Ernando Alves de Carvalho Fi-
lho (conselheiro Federal do Crea-PE) e o 
engenheiro Roldão Lima Júnior.

nheiros, agrônomos, meteorologistas, geólogos, 
geógrafos, técnicos e tecnólogos, de todos os 
estados do País se reúnam para debater temas 
diretamente ligados ao desenvolvimento e à 
infraestrutura brasileira, durante a Soea. Parale-
lamente à Semana Oficial, acontece o 10º Con-
gresso Técnico Científico da Engenharia e da 
Agronomia (Contecc).

Assessora de Convênios e Parcerias
Maristela Portela
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O Crea-PE possui parcerias com diversas instituições de ensino, entidades de classe, 
organizações e empresas nas áreas de lazer, gastronomia, serviços, emprego e renda, 
fiscalização, meio ambiente e cidadania.

As parcerias visam oferecer facilidades e descontos aos profissionais registrados, funcionários do 
Crea-PE e estudantes associados ao Programa Crea-Jr, além de fortalecer atividades de fiscalização 
e proporcionar atuação do Crea em ações de proteção ambiental e causas sociais.

No ano de 2018 foram mais de 40 novos parceiros, que proporcionaram um total de 374 benefícios 
nos mais diversos segmentos, além de excelentes oportunidades de aperfeiçoamento profissional, 
com destaque para as 42 bolsas integrais de cursos.

Atualmente nossos parceiros encontram-se distribuídos no site pelos seguintes nichos:

CREA-PE INOVA AMPLIANDO 
PARCERIAS E OFERECENDO MAIS 
BENEFÍCIOS






