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O NOVO CANAL DE 
COMUNICAÇÃO DO CREA-PE

No segundo mandato da nossa gestão à frente do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco (Crea-PE), entendemos que ao longo 

desses quatro anos, tivemos a grata satisfação de realizar, 
se não tudo, ainda, grande parte do que nos propusemos 
nas duas campanhas para a Presidência do Crea-PE. 
A criação de mais um meio de comunicação, através do 
qual, poderemos dar mais visibilidade aos esforços de 
todos nós, no sentido de fortalecer e valorizar as profissões 
que integram o Sistema Confea/Crea, assim como também 
utilizá-lo como mais uma ferramenta de aproximação 
com os profissionais e a sociedade, nos fez chegar hoje à 
consolidação de mais um projeto que estamos tornando 
realidade, com a certeza de estarmos dando um importante 
passo que, somado aos demais, nos levará ao caminho 
almejado desde que nos propusemos gerir o maior 
conselho profissional do mundo, no quesito Pernambuco. 
Assim como cada ação, cada gesto, cada ato que 
estamos realizando, a Revista Eletrônica do Crea-PE tem a 
finalidade de melhor informar, e servir cada vez mais, para 
o engrandecimento do nosso Conselho de Profissionais. 
Para tanto, ela deverá se consolidar como um espaço 
onde serão abordados assuntos de interesse de todas as 
profissões que representamos, inclusive, artigos técnicos 
que ajudarão a ampliar opiniões e conhecimentos. 
É com grande satisfação que colocamos à disposição dos 
profissionais pernambucanos mais um produto feito com 
dedicação e empenho.
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A Indústria 4.0 para o 
futuro da Engenharia
A Indústria 4.0 ou, a quarta revolução industrial, que teve início na primeira 

década do século XXI, se caracteriza pela integração e controle da produção 
a partir de sensores e equipamentos conectados em rede e da fusão do mundo 
real com o virtual, criando os chamados sistemas ciberfísicos e viabilizando 
o emprego da inteligência artificial. Nesse contexto, a internet é a tecnologia 
que está interligando todas as demais relacionadas a este movimento 
de digitalização da produção, permitindo a comunicação entre diversos 
dispositivos que possibilitaram mudanças profundas na forma de produção e 
consumo, desencadeando o desenvolvimento de novos modelos de negócios. 
 
Este novo modelo de produção e relacionamento com o meio em que se vive está 
promovendo a fusão de tecnologias e a interação entre domínios físicos, digitais 
e biológicos capazes de viabilizar a personalização em massa. Há, no entanto, 
uma questão de fundo que desperta o interesse do setor. Que competências 
serão requeridas dos profissionais dessa nova realidade?  Em geral, observa-se 
a necessidade de que sejam criativos, inovadores, tenham boa comunicação, 
sejam ágeis na solução de problemas e detentores de conhecimentos técnicos. 
 
De acordo com opinião de vários especialistas no assunto, estamos vivendo 
profundas mudanças em escala, alcance e complexidade do processo 
produtivo, com base nas tecnologias cada vez mais incorporadas ao 
trabalho. Os desafios desta nova fase da revolução industrial irão fomentar o 
desenvolvimento de soluções que envolvam diversos stakeholders incluindo: a 
política global; setores públicos e privados;  academia e sociedade em geral. 
Assim, destaca-se que a valorização da aprendizagem contínua precisa estar 
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Curso superior 
não é para 
garantir emprego, 
é para garantir 
conhecimento que 
nos possibilite atuar 
em escala global.”

contida na cultura organizacional, ainda mais se for considerado que a verdadeira 
vantagem competitiva está na capacidade e velocidade de aprendizagem das pessoas, 
como afirmou Davenport & Prusak, em 1998, e que na sociedade da informação 
sobrevivem às organizações que conseguem melhor gerir seus conhecimentos.  
Para garantir o desejado sucesso organizacional as empresas precisam, continuamente, 
desenvolver competências individuais e institucionais, investimento que gerará uma força de 
trabalho capaz de aprender e aplicar seus novos conhecimentos no dia a dia, gerando contínuas 
melhorias  e  inovações  e,  por  consequência,  a  desejada  vantagem  competitiva  sustentável.  
Falando sobre o assunto para convidados e alunos da Universidade Católica de Pernambuco 
(Unicap-PE), o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Joel 
Krüger explicou que, no que se refere à Engenharia, para que estejamos alinhados ao que 
propõe o novo modelo de negócios  é necessário que tenhamos habilidades que nos 
permitam vencer os desafios impostos pela velocidade do conhecimento. “Como discutirmos 
a nova formação e a internacionalização do engenheiro sem incorrermos num paradigma? 
Temos que definir de qual revolução industrial queremos participar”, diz acrescentando que 
“não há formação dissociada das necessidades da sociedade e, nesse sentido, à Engenharia 
cabe adaptar os recursos disponíveis no contexto da nova fase da revolução industrial”, diz. 
 
Krüger chamou a atenção dos participantes para o fato de que um mapa geopolítico mundial 
dividiu o mundo em áreas de interesse do capital financeiro e áreas do conhecimento. “Estados 
Unidos e Europa estão com os interesses financeiros, os países asiáticos com a manufatura e, 
para nós da América Latina e para a África, coube ser fonte de matéria prima como o minério 
de ferro, a soja, o milho e outros. Temos que romper com o que está posto. Não queremos 
apenas esta pequena parte de tantas que integram a tecnologia. É necessário unirmos, 
ciência, tecnologia e inovação na formação dos profissionais da Engenharia”, defende. 
 
Com uma visão ampla e pragmática quanto à necessidade de olharmos de forma mais 
exigente para a formação dos futuros profissionais das áreas tecnológicas, o presidente 
do Confea foi categórico. “Curso superior não é para garantir emprego, é para garantir 
conhecimento que nos possibilite atuar em escala global”, disse, explicando que, para isso, 
necessariamente, não temos que atuar fora do Brasil, mas, que, aqui mesmo, desempenhemos 
as nossas habilidades e usemos a nossa expertise em projetos internacionais.



Em dezembro foram comemorados os 
70 anos da promulgação de um dos 

mais importantes documentos da história 
contemporânea: a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – DUDH. Um tratado com 
30 artigos que explicitam de modo claro 
princípios como o direito à liberdade de 
pensamento; consciência; religião; liberdade 
de opinião e expressão; entre outros. Inspirou 
as constituições muitos países democráticos, a 
exemplo do Brasil.

Já no dia 11 de dezembro comemorou-
se 85 anos da publicação do decreto que 
regulamentou e oficializou a profissão de 
engenheiro, arquiteto e agrimensor. Além 
de definir as competências e limites de cada 
profissão, o decreto criou os conselhos 
reguladores responsáveis pela sua fiscalização. 
E o que tem de comum esses documentos? a 
DUDH no seu Artigo XXV traz: “Toda pessoa 
tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais”. É aí 
que entra a engenharia.

A engenharia é uma profissão fascinante. 
Os seus conhecimentos estão presentes na 
vida das pessoas: habitação, sistemas de 
transporte, energia, máquinas, comunicações, 
meio ambiente. A engenharia é o motor 
do desenvolvimento econômico. Em todos 
os países que tiveram grande crescimento 
nas últimas décadas, havia algo em comum: 
um forte investimento em educação e, em 
particular, na formação de engenheiros.

Mas não há como esconder uma sensação 
recente de frustação das pessoas com a 
engenharia: obras inacabadas, com prazos 
estourados e preços acima dos contratados; 
escândalos e corrupção envolvendo empresas 
de engenharia e engenheiros. Muitos enchem 
a boca com a resposta pronta: isso sempre 
existiu e são “típicos problemas de engenharia”. 

Não são problemas de engenharia, mas 
problemas de falta de engenharia.

É preciso resgatar a verdadeira engenharia, 
aquela que modela a natureza, planeja e 
constrói as obras de modo sustentável. Há 
algo fundamental que deve sempre pautar a 
profissão: a engenharia é uma obra coletiva. 
Toda obra de engenharia deve ter uma função 
social. Seja pública ou privada, a obra deverá 
sempre servir às pessoas e à sociedade. Não 
há obra mais importante que a construção da 
cidadania do povo. A ética e a solidariedade 
devem estar sempre à frente de tudo. E a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
deve ser a grande inspiração.

Por tudo isso, dezembro é tempo de celebração, 
o encerramento de um ciclo e o início de um 
novo. Tempo dessa nova construção. Tempo 
de renovar a esperança no futuro.

Alexandre Duarte Gusmão
Engenheiro Civil, Professor da UPE e IFPE

Direitos Humanos e a Engenharia
ARTIGOS



O novo Plano Diretor do Recife e a 
Mobilidade Urbana

ARTIGOS

Mauricio Pina

Revestimentos de fachada : 
Aposentando a colher de pedreiro
Angelo Just da Costa e Silva

A s promissoras notícias de retomada no crescimento do país 
representadas pela melhoria nos indicadores econômicos do 

Brasil têm levado os construtores a voltar o olhar no sentido de novas 
tecnologias, a partir de sistemas racionalizados que proporcionem o 
menor consumo possível de recursos físicos (material, equipe, tempo 
etc.).

O revestimento externo de um edifício, além de ser a principal 
representação artística do seu criador (arquiteto), também pode 
expressar um pouco da relação dos usuários com a conservação e 
preservação do seu local de moradia e o entorno. Por conta disso, em 
todo o mundo há diferentes soluções... 

O Plano Diretor é o instrumento mediante o qual são formuladas as 
diretrizes urbanísticas necessárias à organização e ao crescimento 

equilibrado e sustentável de uma cidade. A engenharia tem um 
papel fundamental no processo da sua elaboração, considerando 
que o Plano contempla aspectos que dizem respeito, entre outros, às 
políticas de saneamento ambiental, de drenagem, de habitação, de 
meio ambiente, de trânsito, de transporte e de mobilidade urbana.

O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, estabeleceu a obrigatoriedade de planos diretores para as 
cidades que atendam a pelo menos uma das seguintes...

http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/01/REVESTIMENTOS-DE-FACHADA-Aposentando-a-colher-de-pedreiro.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2018/12/O-NOVO-PLANO-DIRETOR-DO-RECIFE-E-A-MOBILIDADE-URBANA.pdf


No momento em que completa 84 anos de fundação, o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), 

que integra o Sistema Confea/Crea, maior conselho profissional do 
mundo, tem muito o que comemorar e acima de tudo agradecer aos 
precursores de uma história de sucesso.

CREA-PE: 
mais de 
oito
décadas 
de
história

O tempo foi o grande senhor da criação e da importância que o órgão alcançou. 
A necessidade de aperfeiçoamento de edificações para fins residenciais ou 
comerciais, assim como as grandes obras de Engenharia feitas em todo 
o mundo, impulsionaram a busca de tecnologias que se aperfeiçoaram e 
hoje a torna uma das mais importantes profissões do mundo. A atividade 
perpassa pela melhoria da qualidade de vida pessoas, envolvendo desde 
questões alimentares até as obras necessárias ao desenvolvimento mundial. 



Segundo a história, o primeiro grande engenheiro conhecido mundialmente 
foi Imhotep. Considerado um dos homens mais importantes da trajetória da 
civilização também foi o primeiro médico e arquiteto da idade antiga. Além 
disso, foi escriba, sacerdote, poeta e astrólogo.

Em Pernambuco, o protagonismo da Engenharia teve início com a formação 
de grandes profissionais, a partir de junho de 1895, quando foi instituída a 
primeira Escola de Engenharia de Pernambuco por meio da Lei Estadual nº 
84, ressaltando a importância do estado no cenário nacional e elevando o 
ensino superior desta arte a outro nível. Em 1898, a qualidade do curso foi 
reconhecida através de um decreto federal, colocando-o no mesmo patamar 
da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 

É por meio do trabalho dos profissionais que são escolhidos pelo voto direto 
para gerir o órgão, assim como daqueles indicados pelas instituições de 
ensino e entidades de classe para comporem as Câmaras Especializadas e 
o Plenário que, aos 84 anos, o Crea-PE é um órgão atuante e com ações 
indispensáveis para a valorização profissional e a garantia da prestação de 
serviços de qualidade oferecidos à sociedade Pernambucana.

Perseguindo esse espírito o Conselho continuará com a nobre missão de 
contribuir para o crescimento do Estado e do País.

...O Crea-PE é um órgão atuante 
e com ações indispensáveis 

para a valorização profissional 
e a garantia da prestação de 

serviços de qualidade oferecidos 
à sociedade Pernambucana...





GPI

COMUNICAÇÃO
E PROJETOS 

A Gerência de Políticas Institucionais (GPI), do Crea-PE é 
composta por importantes unidades que, individualmente, 

trabalham com o objetivo de fazer do Conselho um órgão 
dinâmico, ativo, inclusivo e, sobretudo, conhecido não apenas 
pelos profissionais que dele fazem parte, mas de toda a sociedade. 
Dela fazem parte os setores de Comunicação, Eventos e Convênios 
e Parcerias.

Marcella Guimarães
Gerente de Políticas Institucionais

Suenya Aragão
Chefe do Setor de Comunicação

O setor de Comunicação do Crea-PE (SECOM) é responsável por 
fazer com que o público receba informações de qualidade sobre 

os serviços, participações e ações do Conselho, pelas mídias como 
site, Newsletter, Facebook, Whatsapp e Youtube. Neste final de ano 
estão sendo lançados o App Crea na Mão e a Revista Digital, outras 
opções facilitadoras de acessos.

A assessoria de jornalismo elaborou textos, notas e matérias com 
mais de 1200 publicações em 2018, já a assessoria de design gráfico 
desenvolveu logomarcas dos projetos institucionais e inúmeras 
artes para impressões de cartazes, banners, faixas, adesivos para 
sinalização e ambientação, certificados, templates e folders, e também 
para postagens como cartões de aniversários, datas comemorativas 
e comunicados, além de diagramação dos cadernos e revista digital, 
e produção de vinhetas. 

Este setor ficou responsável pelos Projetos de Marketing Institucionais 
do Crea-PE, definidos através de planos detalhados com as ações 
necessárias para alcançar os objetivos de gerar benefícios os 
profissionais ligados ao Sistema e aproximá-los do Conselho. Fazem 
parte dessa gestão de Projetos: o Terça no Crea, Crea na Estrada, 
Crea Jr, Conversa com o Presidente, Crea Móvel e Crea Sustentável. 



O Terça no Crea é um programa 
de palestras atuais e gratuitas 

para beneficiar os profissionais de 
engenharia e agronomia cadastrados no Crea-PE. Implantado há 2 anos 
e 10 meses é considerado um case de sucesso. Já apresentou 114 temas 
baseados nos resultados de pesquisas aplicadas durante os eventos, para 
um público que soma em torno de 11.000 participantes.

As palestras são realizadas no auditório do Conselho às terças-feiras, a 
partir das 19h e um welcome coffee é oferecido meia hora antes, na 
antessala, para promover o networking entre os integrantes. O programa 
emite certificado a cada edição.



O programa tem o objetivo de aproximar 
os estudantes das áreas tecnológicas 

do seu futuro Conselho Profissional. Foi 
implantado em Pernambuco no ano de 
2015 para viabilizar o conhecimento mais  
amplo do Sistema Confea/Crea.
Atualmente contabiliza 4 mil associados e 
amplia suas atividades através das ações: 
Crea Jr Bate-papo, Crea Jr Capacita, Crea 
Jr Visita, Crea Jr Social e Crea Jr Cultural, 
nos núcleos Litoral, Agreste e Sertão, além 
de participação em eventos e encontros 
em nível nacional, como SOEA e ENAC. 
No final de 2018 o programa realizou o 
seu Primeiro Encontro Estadual, na capital, 
durante um final de semana, contando 
com a participação de seus representantes 
e coordenadores, além de conselheiros 
estaduais, federais e diretoria.
É também objetivo do Crea Jr, incentivar a 
prática do exercício profissional com ética e 
responsabilidade, além do desenvolvimento 
de novas lideranças.



O Crea Móvel é um escritório de atendimento que vai ao encontro de todos 
os profissionais do Estado. Por seu caráter itinerante, em geral,  atende 

as cidades que não têm Inspetorias Regionais e locais do Grande Recife que 
necessitem de atendimento dirigido, assim como, órgãos, corporações e 
eventos, quando da necessidade de regularização e documentos emitidos 
pelo Conselho. O calendário dessa unidade foi extenso em 2018, aconteceram 
34 visitas nas jurisdições das Inspetorias do Crea-PE. 



O            projeto Conversa com o 
Presidente foi implantado em 

2018 para reforçar a integração 
entre o Conselho e a sociedade 
através de sugestões e críticas feitas 
diretamente ao presidente.

As cidades de Serra Talhada, 
Salgueiro, Araripina, Petrolina, 
Afogados da Ingazeira, Arcoverde, 
Caruaru,  Palmares, Garanhuns e 
Gravatá já foram contempladas com 
as reuniões.



O Crea na Estrada leva 
capacitação, treinamento e 

iniciativas de valorização para os 
profissionais do Interior do Estado, 
desde meados de 2016. Sendo 
uma versão semelhante ao projeto 
Terça no Crea, possibilita que todos 
possam se atualizar e beneficiar 
com os projetos da Gestão. Já 
ocorreram edições nas seguintes 
cidades: Petrolina, Araripina, 
Salgueiro, Serra Talhada, Garanhuns, 
Caruaru, Gravatá e Carpina.



O Crea Sustentável tem o propósito 
de conscientizar os colaboradores 

quanto à necessidade de se fomentar a 
busca por alternativas que se baseiam 
nos princípios da sustentabilidade: 
ambiental, social e econômico. O 
projeto, gerido por um comitê de 
colaboradores de várias áreas da sede 
do Crea-PE, foi lançado no Dia do Meio 
Ambiente no ano de 2018, dentro da 
programação de atividades (café da 
manhã, palestras, interatividade de 
trupe teatral e premiação de concurso 
fotográfico). As suas metas são as 
mudanças de atitudes geradas pelo 5R’s, 
diminuição de ações ambientalmente 
impactantes, redução de gastos, maior 
inclusão social, aumento da qualidade 
de vida, promoção de ações de educação 
continuada na área de sustentabilidade 
e ecomarketing.

Danillo Chagas
Ganhador do concurso fotográfico



Para coleta seletiva foram instaladas papa pilhas/
baterias, lixeiras para resíduos orgânicos, 

depósitos em papelão para materiais recicláveis 
e tonéis para óleo de cozinha, em parceria com a 
EMLURB e a ASA Indústria, respectivamente. Essa 
atitude resultou na redução de custo de sacos de 
lixo em 27% para o tamanho 100 litros e 78% para 
40 litros, no comparativo de janeiro a setembro 
de 2017 e janeiro a setembro de 2018, já o custo 
de copos descartáveis caiu para 31% desde a 
distribuição de squeezes para os colaboradores, 
ficando esse artefato apenas disponível para 
visitantes. Uma campanha foi introduzida para 
consumo consciente de papel e tinta/toner das 
impressoras. 

Todas as ações foram reforçadas através de 
comunicação visual que sinalizam os locais de 
descartes e as instruções de uso, além de alertas 
com desperdícios.

Visando uma melhor qualidade de vida para 
Visando uma melhor qualidade de vida para 
seus colaboradores, profissionais vinculados ao 
Sistema e sociedade em geral, o Crea Sustentável 
proporcionou, através de parceria com 
produtores locais, uma  feira orgânica que ocorre 
semanalmente na área externa do Conselho.



Referente as campanhas beneficentes, um calendário foi 
montado com a hashtag “dia de doar”. Projetos e instituições 
como: Cuscuz com Amor, Centro Espírita São Vicente de 
Paulo, Lar do Nenem e Creche Tia Socorro foram agraciados 
com doações de alimentos, produtos de higiene, roupas e 
brinquedos. 

Propostas como implantação de bicicletário e plano de 
eficiência energética e hídrica estão em andamento.



EVENTOS 

CARNAVAL

Com o objetivo de promover interação entre 
os colaboradores, os eventos do Crea-PE 

são realizados para proporcionar momentos 
de descontração entre as equipes e marcar 
datas que são comemoradas mundialmente, 
como Dia das Mães e Dia dos Pais. Além 
disso, os eventos também são realizados de 
acordo com a necessidade da Presidência, 
conselheiros e inspetores, visando atender 
aos objetivos do Conselho.

O evento de 2018 contou com a animação dos colaboradores, estudantes, 
profissionais e conselheiros, que fizeram parte da festa realizada com 

muita cor e alegria. No prédio anexo do Crea-PE foi montada uma estrutura 
com decoração e serviço de alimentos e bebidas. Ao som de orquestra de 
frevo e da alegria de foliões fantasiados, o Carnaval do Crea teve mais uma 
edição de sucesso graças ao apoio fundamental dos parceiros e fornecedores. 

“ “

Rebeca Santos
Chefe do Setor de Eventos



DIA DOS PAIS

DIA DAS MÃES

Outra data comemorada no Crea-PE é o 
“Dia dos Pais”. Em 2018, a festividade 

teve como proposta a exibição do filme 
“Pai em Dose Dupla 2”, e competição 
de jogo de dominó, que rendeu à dupla 
vencedora pares de ingressos para cinema. 
A decoração do espaço teve como temática 
“Clube dos Pais”.

Sabendo que é uma data importante 
para todas as mães, o Crea-

PE comemora, anualmente, o dia 
delas. Em 2018 foi promovida uma 
sessão de de cinema no auditório 
da sede, regada de muita pipoca e 
refrigerantes onde todas assistiram 
ao filme “Minha Mãe é uma Peça 2”. 
Para as convidadas foram aplicadas 
no piso estrelas em alusão à calçada 
da fama com os seus nomes. Todas 
receberam suas fotos inseridas em 
layout simbólico da Revista Caras.



PARCERIAS

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 35 mil profissionais registrados, 
mais de 180 colaboradores e 4000 estudantes associados ao programa 
Crea Júnior-PE. Além disso, o Conselho está aplicando, em conjunto 
com os parceiros, novas estratégias de marketing que tem alavancado a 
efetividade das parcerias e os benefícios oferecidos.
O Crea-PE acredita na consolidação das relações como um dos caminhos 
para o fortalecimento de ambas as partes.

“ “
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:

Maristela Portela
Assessora do Setor de Parcerias

Clique sobre as áreas abaixo para conhecer nossos parceiros

http://www.creape.org.br/parcerias/saude-meioambiente-cidadania/
http://www.creape.org.br/parcerias/servicos-gastronomia/
http://www.creape.org.br/parcerias/tecnologia-emprego-renda/
http://www.creape.org.br/parcerias/instituicional-fiscalizacao/
http://www.creape.org.br/parcerias/capacitacao-profissional/




RH
Em 2018 a Gerência de Recursos Humanos realizou entre outras ações, o Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional – PCMSO desenvolvendo ações para prevenção da saúde, 
integridade e segurança do colaborador do Crea-PE. Foram realizados os exames 
periódicos para os colaboradores da sede e das inspetorias, palestras de prevenção 
com temas como: infarto agudo do miocárdio, câncer de próstata/pênis, câncer de 
mama, hipertensão arterial entre outros, com palestrantes dos parceiros UNIMED 
Recife e Singular.

“ “
PROGRAMA DE ESTÁGIO

Como parte do PCMSO, foi realizada Campanha da 
Vacinação com aplicação das vacinas de Gripe com 

94 vacinados, Hepatite B com 105 vacinados, Tríplice Viral 
com 74 vacinados e Tétano/Difteria com 119 vacinados 
em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura da 
Cidade do Recife/Distrito Sanitário I. 

O programa de Estágio do Crea-PE em 
parceria com CIEE-PE, em 2018 contou com 

palestras durante todo o ano sobre diversos 
temas como, esclarecimentos sobre a Lei de 
Estágio, postura e comportamento no local de 
trabalho, atendimento ao público, marketing 
profissional, trabalho em equipe, entre outros 
que são de fundamental importância para a 
formação complementar dos estagiários do 
Crea-PE.  

Simone Guimarães
Gerente do RH



OUTUBRO ROSA

Em outubro, mês dedicado ao Câncer de 
Mama, além da palestra, o Crea-PE recebeu o 

grupo “Guerreiras do Calendário”, composto de 
mulheres que apresentaram seus depoimentos 
sobre a experiência como portadoras de câncer 
de mama.

NOVEMBRO AZUL

No mês de Combate ao Câncer de Próstata, 
instituído como “Novembro Azul”, o 

Conselho, em parceria com o Conpej, trouxe 
como convidada Manoela Alves de Queiroz, 
enfermeira da Gestão de Atenção à Saúde, 
da Unimed Recife, que falou sobre Saúde do 
Homem, trazendo esclarecimento para os 
colaboradores sobre sintomas, diagnóstico e 
tratamento da doença. Panfletos informativos 
foram distribuídos ao longo da palestra.



OUVIDORIA

Com o objetivo de atender a Lei nº. 13.460, 
de 26 de junho de 2017, em seu inciso 

XIII, e visando um melhor controle do fluxo de 
processos que tramitam na Ouvidoria deste 
Conselho, o Crea-PE no exercício de 2018, fez a 
aquisição de licença de Software para uso desta 
área, como mecanismo mais adequado para a 
prestação dos serviços que envolvem interesses 
dos profissionais, empresas, sociedade e órgão 
de controle do erário público. 

Com o uso do novo sistema (Rede Participar) 
os usuários passaram a acompanhar e 
receber informações sobre o andamento e 
encerramento das demandas, e a Ouvidoria, 
a contar com a apresentação de estatísticas 
atualizadas permanentemente, bem como o 
gerenciamento e possibilidade de encaminhar 
a manifestação para um ambiente externo e 
redirecionar para novo departamento, caso 
a mesma seja enviada para direcionamento 
incompatível com o tema. O Software permite 
ainda, o registro de todo histórico e andamento 
do protocolo.

Ainda em atendimento a lei acima citada, em 
seu art. 7º, a Ouvidoria iniciou a elaboração da 
Carta de Serviços ao Usuário, que será publicada 
no site deste Conselho, que tem como objetivo 
informar o usuário sobre os serviços prestados 
pela entidade, bem como as formas de acesso a 
esses serviços e seus compromissos e padrões 
de qualidade de atendimento ao público.  

JURÍDICO

A Assessoria Jurídica e a Gerência Jurídica 
(GJUR) do Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia de Pernambuco desenvolvem 
atividades consultivas e de assessoramento aos 
demais setores, divisões, gerências, diretoria 
e órgãos deliberativos do Conselho, como as 
Câmaras Especializadas, o Plenário, os Grupos 
de Trabalho e as Comissões, além de atuar 
no seguimento  contencioso, desenvolvendo 
atividades em demandas ajuizadas contra o 
Crea-PE, assim como propondo ações nas 
diversas esferas judiciais e administrativas, 
sempre com vistas à salvaguarda dos interesses 
do Conselho.

Também é desenvolvida no campo da GJUR a recuperação de créditos do Crea-PE, oriundos 
de multas decorrentes de autos de infração aplicados no âmbito do poder de fiscalização do 
Conselho, efetuando o controle de legalidade dos processos administrativos, realizando inscrições 
em dívida ativa, e ajuizamentos de ações de execução fiscal.

É importante esclarecer que todos os débitos inscritos em dívida ativa são passíveis de parcelamento 
na Gerência Jurídica, em qualquer fase, seja a judicial ou a administrativa. Caso você se encontre 
com débitos com o Crea-PE inscritos em dívida ativa, procure a GJUR.
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AUDITORIA

A auditoria interna é uma das principais 
ferramentas da administração para avaliar 

a eficiência, eficácia e economicidade através do 
controle interno organizacional, assessorando a 
alta gestão, quanto a veracidade dos registros e 
transações efetuados pela empresa, bem como 
lograr melhorias nos processos de controle, 
gestão de riscos, prevenção de fraudes e 
erros nos processos operacionais, contábeis e 
financeiros. Trabalho este de suma importância 
para dar suporte à qualidade das informações 
gerenciais e contábeis do Crea-PE.

Imagem: Created by Freepik

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Gerência de Tecnologia da Informação do Crea-PE, busca através do trabalho diário, facilitar o 
acesso dos profissionais, colaboradores e a sociedade em geral, aos serviços disponibilizados 

pela autarquia. No ano de 2018 a equipe teve como principais atividades exercidas:  Boleto 
Registrado, Suporte Auditoria Confea, Eleições 2018, Servidor SAMBA 4, Suporte a Comissão de 
Eficiência da Fiscalização, Cobrança Anuidades – PF e PJ, SITE Parceria, Migração Técnicos-CFT, 
Suporte a Digitalização das ARTs, Suporte ao Sistema Ouvidoria, Suporte ao App Profissionais Crea-
PE, Suporte ao Novo Ponto DIMEP/KAIROS, Repositório ART Nacional, além de toda infraestrutura 
técnica de informática e sistemas da sede, inspetorias e escritórios. Também serviços de auxílio 
em áudio, projeção e gravação junto aos projetos “Conversa com o Presidente”, “Terça no Crea”, 
Plenárias na sede e as Itinerantes, palestras e eventos que ocorreram no auditório do Conselho.

Como destaque, o lançamento do App do Crea-PE, no mês de outubro, atendendo as demandas 
de um público cada vez mais antenado com as inovações tecnológicas. O aplicativo disponibilizado 
gratuitamente nas plataformas App Store (iOS) e Google Play (Android), trouxe aos profissionais 
a possibilidade de consultar protocolos, verificar a autenticidade de documentos, a exemplo 
de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidões de Acervo Técnico (CAT), além de 
permitir acesso aos normativos, legislações e notícias do Sistema Confea/Crea. 



ASSPE

A Assessoria de Projetos Especiais (ASSPE) tem como principais atividades, administrar os 
recursos provenientes do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/

Creas e Mútua – Prodesu, apoiando os projetos das diversas áreas do Crea-PE, em destaque as 
áreas finalísticas e a de fiscalização. Realizando também, o acompanhamento das obras e reformas 
da Sede do Crea-PE e Inspetorias. Através do Prodesu (PRODAFISC), foram adquiridos em 2017, 
02 (dois) veículos tipo Pick-up, entregues em Fevereiro de 2018 às Inspetorias de Araripina e 
Petrolina, sendo ambos 100% custeados pelo Prodesu, e tendo como objetivo proporcionar 
eficiência e eficácia às ações de fiscalização.
Nesse mesmo ano, iniciou-se processo de licitação de mais 02 (dois) veículos Pick-up cabine 
dupla, para atender as Inspetorias de Serra Talhada e Caruaru. Ainda em 2018, foi iniciada a obra 
de Construção do Prédio Sede da Inspetoria de Araripina, que se encontra em andamento, com 
previsão de entrega para abril de 2019, proporcionando a região do Araripe e seus habitantes 
melhores condições de uso dos serviços prestados pelo sistema Confea/Crea.



FISCALIZAÇÃO

A Gerência de Fiscalização (GFIS) do Crea-
PE é responsável por promover, planejar 

e implementar a contínua melhoria da ação 
fiscalizatória visando garantir proteção à 
sociedade. É composta por dois setores, o de 
Fiscalização e o de Controle de Processos de 
Fiscalização, além de uma chefia regional.  Os 
Agentes Fiscais são em número de 20, todos 
com veículos individuais da frota do Conselho 
e equipados com tecnologias facilitadoras para 
a realização das atividades de fiscalização. Os 
fiscais atendem 184 municípios no Estado de 
Pernambuco.

A fiscalização do Crea-PE trabalha com metas 
gerenciais elaboradas anualmente. Para o ano 
de 2018 a meta a ser atingida foi de 5 mil 
fiscalizações. Entretanto, o regional alcançou 
o número estipulado no mês de setembro, 
representando um grande avanço para o setor.         
                                                                                                                                                                                                                                                                       
A Fiscalização atua de três formas: Fiscalizações 
de Rotina, baseada nos planejamentos e 
denúncias; Fiscalizações Dirigidas, reforço às 
áreas deficitárias ou por demanda;  por último, 
Fiscalizações Preventivas Integradas, chamadas 
de FPIs, que acontecem com apoio de órgãos 
públicos e/ou entidades, como exemplo, a FPI 
do Carnaval que é coordenada pelo Crea-PE. 

Com planejamento e organização da área com 
relação ao retorno das denúncias e diligências, 
tal ação, proporcionou um melhor atendimento 
à sociedade. A gerência conta hoje com um 
colaborador exclusivo para o atendimento aos 
profissionais relativo à emissão de boletos de 
autos de infração e orientações gerais. 

Atualmente a Fiscalização tem o apoio do  
Comitê de Eficiência da Fiscalização, criado para 
auxiliar e tornar as fiscalizações mais eficientes, 
aumentando assim a sua produtividade. 



CONTROLE DE PROCESSOS

G estão dos procedimentos ligados às 
solicitações dos profissionais e seus 

acervos, empresas, entidades e instituições de 
ensino, referentes à verificação do exercício 
e das atividades das profissões vinculadas 
ao Sistema Confea/Crea, conforme normas 
vigentes. Subdivide-se em quatro áreas, sendo 
elas: Divisão de Atendimento ao Público (DIAP), 
Divisão de Registro e Cadastro (DREC), Divisão 
de Acervo Técnico (DATE) e Divisão de Apoio ao 
Colegiado (DACL).

Divisão de Atendimento ao 
Público - DIAP

R esponsável pelo atendimento  presencial 
e teleatendimento, na sede, escritório de 

Jaboatão dos Guararapes e nas 14 Inspetorias 
Regionais do Crea-PE, suprindo as demandas 
dos profissionais, empresas e sociedade 
em geral, tendo como base os normativos 
do Sistema Confea/Crea. A Divisão vem 
realizando treinamentos online, contando 
com a participação de todos os atendentes, 
através de videoconferência, o que possibilita a 
atualização e uniformização dos procedimentos 
de atendimento ao público.

    Divisão de Registro e Cadastro 
- DREC

A esta Divisão cabem os Cadastros dos 
Registros de Profissionais e Empresas, 

Instituições de Ensino e seus cursos, tendo 
como base os normativos do Sistema Confea/
Crea. No exercício de 2017, acatando a ideia do 
funcionário Thiago Medeiros, foi implantado um 
chat, em todas as áreas que compõem a GCP, 
que vem permitindo um fluxo mais rápido no 
atendimento, em tempo real, sobre os processos 
e questionamentos advindos das inspetorias 
regionais e escritórios deste Conselho, tendo em 
vista a grande demanda existente, agregando 
todos os envolvidos quanto às resoluções 
nele dispostas. Ainda, com a implantação do 
novo sistema corporativo-SITAC no exercício 
de 2016, houve um incremento de 38,3% nos 
registros de pessoas físicas e 25,27% no de 
pessoas jurídicas, apontados até 07/12/18.

Divisão de Acervo Técnico - 
DATE

A análise e registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e 

de Certidão de Acervo Técnico (CAT), são 
atividades da DATE. Para tanto, é utilizada 
a plataforma do Sistema de Informações 
Técnicas e Administrativas (SITAC). A 
solicitação dos serviços e acompanhamento 
dos processos junto à Divisão são feitos 
eletronicamente.  A emissão de ART e CAT é 
regida por dispositivos legais sendo a principal, 
a Resolução n° 1.025/2009. Com o objetivo 
de facilitar o atendimento às normas legais 
e agilizar a emissão de documentos, a DATE 
realiza palestras orientativas aos profissionais 
de empresas como Chesf, Itep e o Complexo 
de Suape. A divulgação desses dispositivos 
para os usuários do Sistema, entre outras 
melhorias, refletem positivamente, a exemplo 
do acréscimo de 17,2% na emissão de CATs em 
comparação com o ano anterior. 

Divisão de Apoio ao Colegiado 
- DACL

AA Divisão atua na operacionalização 
das decisões institucionais, advindas 

das Comissões Permanentes e Especiais, 
Câmaras Especializadas e Plenário. Durante 
o ano organiza reuniões mediante calendário 
aprovado pelo pleno, inclusive, as Plenárias de 
Posse, Solene e as Itinerantes, realizadas fora 
da sede do Conselho, bem como o Seminário 
Anual de Lideranças do Crea-PE.



AÇÕES
INSTITUCIONAIS

PLENÁRIA ITINERANTE
 
A Plenária Itinerante acontece, uma vez por semestre, em uma cidade do interior, sede de 
Inspetoria. O objetivo é levar a oportunidade de participação neste tipo de reunião aos 
profissionais do Interior do Estado. 

COMITÊ TECNOLÓGICO PERMANENTE (CTP)

Grupo de renomados profissionais das áreas tecnológicas que debatem sobre a sua 
interferência frente à sociedade.

Temas de trabalho priorizados pelo CTP:
1. Energia;
2. Recursos hídricos;
3. Mobilidade Urbana;
4. Educação nas Engenharias;
5.Cadernos do Semiárido.

Membros: Eng. Civil Francisco José Costa Araújo, Eng. Civil Mário de Oliveira Antonino, Eng. Civil 
Alexandre José Ferreira dos Santos, Eng. Agr. Carlos Alberto Tavares, Eng. Civil Carlos Fernando 
de Araújo Calado, Eng. Civil João Joaquim Guimarães Recena, Eng. Eletr. José Carlos de Miranda 
Farias, Eng. Agr. José Geraldo Eugênio de França, Eng. Agr. Leonardo Valadares de Sá Barretto 
Sampaio, Geólogo Waldir Duarte Costa, Eng. Eletricista Genildo Nunes de Souza, Eng. Agrônomo 
Gerson Quirino Bastos, Eng. Eletricista Frederico Dias Nunes, Eng. Química Fátima Maria Miranda 
Brayner, Eng. Civil Emídio Cantídio de Oliveira Filho.

CADERNOS DO SEMIÁRIDO

Série de ensaios técnicos de profissionais renomados sobre as potencialidades do Semiárido, 
destacando as Riquezas e Oportunidades da Região. 



INSTITUCIONAL

Plenário

Câmaras Especializadas

Inspetorias e Escritórios de Atendimento

Entidades de Classe Regionais

Localização do CREA-PE

Clique sobre as áreas para saber mais

http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/01/MATERIAL-PLENÁRIO.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/01/MATERIAL-CÂMARAS-ESPECIALIZADAS.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/01/INSPETORIAS.pdf
http://www.creape.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/01/ENTIDADES-DE-CLASSE.pdf
http://www.creape.org.br/localizacao-do-crea-pe/


INSTITUCIONAL
JUNTE-SE  A NÓS,
SEJA UM PARCEIRO!

O Crea-PE está firmando 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.

O Conselho oferece como contrapartida a divulgação 
do parceiro em todas as mídias utilizadas (site, 
newsletter, facebook, mala direta para os profissionais, 
intranet, entre outras). Desta forma, a parceria com 
o Crea-PE torna-se uma importante oportunidade 
de divulgação da sua empresa, uma vez que, 
atualmente, o nosso Regional conta com mais de 50 mil 
profissionais registrados, mais de 180 colaboradores 
e aproximadamente 4.200 estudantes associados ao 
programa Crea-Jr.

Para mais informações acesse: www.creape.org.br/parcerias/
ou nos contate através do e-mail maristelaportela@creape.org.br
ou telefones (81) 3423-4383-Ramal 257 / 9.9607-4155.



INTEGRAÇÃO &
FORTALECIMENTO
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