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Prezados(as) leitores(as), 

Estamos chegando ao 5º ano da gestão que, verdadeiramente, buscou 
fortalecer e integrar nossa atuação em Pernambuco. Conforme disse 
na última Plenária Solene em dezembro/19, tenho muito a agradecer 
e dizer do ânimo firme, para nessa fase deste segundo mandato como 
presidente, continuar contando com toda dedicação e garra da equipe, 
colaboração dos conselheiros, inspetores, para avançarmos  rumo a con-
cretização de nossos objetivos, realizando o melhor que pudermos em 
nossa missão institucional.

Com foco numa ação ampliada, integrada, estratégica, estamos elevan-
do os resultados da fiscalização. Em Pernambuco, apresentamos índices 
que refletem dados significativos. Aumentamos em 29% os números em 
relação ao ano passado e mais que uma leitura quantitativa, temos qua-
litativamente,  que registrar o quanto esse trabalho traduz mais proteção 
à vida e segurança à sociedade. Já iniciamos 2020 com a clareza de que 
vamos nos integrar a metas nacionais, especialmente, na área de fiscali-
zação em unidades hospitalares.

Outro ponto importante, é que os profissionais ligados ao Sistema 
Confea/Crea, tem acompanhado nossas ações também na defesa por 
salários dignos. Apresentamos numa reportagem dessa edição de nossa 
revista, uma síntese dos documentos onde oficiamos prefeituras, ques-
tionando editais que traziam valores que não respeitavam o pagamento 
justo para quem faz a engenharia, agronomia e geociências. Estamos fa-
zendo o máximo, conforme a lei, pela valorização profissional.

Avançamos em nosso papel social, com a Blitz do Rio Ipojuca, uma ação 
grandiosa, inspiradora, que se baseia no compromisso social do Conse-
lho, colocando a serviço da sociedade, a expertise, o know how de nossas 
categorias profissionais. Apresentamos detalhes de toda a operação que 
teve valiosa colaboração honorífica de engenheiros de várias modalida-
des e geólogo, com foco na proteção a esse rio, infelizmente, o 3º mais 
poluído do Brasil.

Contamos ainda com a contribuição de especialistas em fundações e 
ainda em inovações na indústria da construção civil. Nossos agradeci-
mentos pelos artigos especiais nessa revista, ao professor Dilson Teixeira 
e ao jovem Daniel Almeida, do Cesar.  Num trabalho feito com a união 
de muitas mãos que envolve verdade, transparência e responsabilidade, 
lhes entregamos essa nova revista com muitas outras informações.
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Como muito bem definido por Steve 
Blank e Eric Ries, “startups são organiza-
ções humanas em busca de um modelo 

de negócios repetível e escalável, em um am-
biente de extrema incerteza”. Para entender de 
fato o que esta frase significa, vamos estudá-la 
por partes. O fato de ser caracterizada como 
uma organização humana, nos apresenta a 
ideia de que “o estilo startup” (nome do livro 
de Ries) também pode ser implementado em 
qualquer organização já existente.

O segundo fator importante na definição de 
uma startup é que a organização ainda está em 
busca de um modelo de negócios. Isso quer di-
zer que, por ter produtos resultantes de proces-
sos de inovação, existem muitas coisas que não 
são bem entendidas, como funcionalidades do 
protótipo, público alvo e preço ideal de venda. 
Isso insere a startup em um ambiente cheio de 
incertezas.

É necessário que o produto final seja repetível, 
pois dessa maneira ele pode ser reproduzido e 
absorvido em diversas localidades diferentes. E 
a escalabilidade se refere ao fato de que para 
crescer exponencialmente e ganhar mais usu-
ários, a organização pode fazê-lo sem aumen-
tar na mesma proporção os custos.

Um dos erros mais comuns no processo de ge-
ração de inovação é a vontade de desenvolver 
soluções sem compreender com profundidade 
o problema que se está tentando resolver. E é 
basicamente esse o propósito de uma startup 
- resolver problemas relevantes de muitas pes-
soas ou empresas.

Deve-se gerar oportunidades para experimen-
tação e aprendizado durante todas as etapas, 
por isso é importante deixar claro que durante 
o processo de descoberta ocorrerão diversos 
erros. Isso deve ser esperado pelos gestores, 
porém os riscos devem ser sempre controlados 
e minimizados.

Falhe Rápido, Falhe Barato e 
Aprenda no Processo. 

Por isso foi desenvolvido o conceito de MVP (tra-
duzido do inglês para Mínimo Produto Viável), 
termo muito comum no universo de startups, 
que nada mais é do que uma versão simplifica-
da do produto final. Nesta etapa é fundamen-
tal entender que os primeiros clientes devem 
contribuir para o desenvolvimento da solução.

Utilizando os vários conceitos abordados aci-
ma, o Cesar criou uma metodologia para, jun-
to ao Sebrae, transformar o setor da constru-
ção civil no Estado de Pernambuco. O PIGS, 
Plataforma Integrada de Geração de Startups, 
idealizado por Filipe Pessoa (Diretor Executivo 
de Empreendedorismo do Cesar) contou com 
uma fase de aprofundamento nos problemas, 
de onde foram gerados documentos compi-
lando mais de 242 problemas encontrados em 
toda a cadeia de valor do setor. Esses documen-
tos foram chamados de Briefings de inovação 
e foram disponibilizados na internet para que 
empreendedores pudessem utilizar no desen-
volvimento de soluções. Através de maratonas 
de empreendedorismo, desafios abertos e es-
tágios (Summer Jobs), estimulamos a criação 

GERANDO 
INOVAÇÃO ATRAVÉS 
DE STARTUPS

ARTIGOS

Daniel Costa de Almeida
Analista de Relacionamentos do Cesar
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dos empreendimentos, e agora estamos com inscrições abertas para a última fase do programa, a 
de aceleração, onde 5 startups serão selecionadas para receber investimentos.

O processo de inovação, seja dentro de uma empresa tradicional, em uma startup nova, ou trans-
formando todo um setor do mercado, segue alguns caminhos semelhantes. É importante que em-
presas e gestores entendam a gerir processos de inovação seguindo metodologias estruturadas e 
também a se relacionar com startups do ecossistema para conseguirem se manter no mercado.

ENGENHARIA: 
UMA QUESTÃO DE 
CRIATIVIDADE

Uma reflexão: Todas as atividades huma-
nas exercidas no sentido mais puro de promo-
ver o bem comum, tem utilidade pública. As-
sim, são as profissões cujos princípios de ação, 
métodos do “saber fazer” e conhecimento 
específico de sua utilidade tornam-se bené-
fica à sociedade. Desde os seus primórdios, a 
Engenharia tem seu valor na atividade básica 
para o homem em toda a sua vida, seja habi-
tação, educação, saúde, transporte, segurança 
e tantas outras. Haja visto nos tempos atuais, 
os avanços nos diagnósticos e tratamentos da 
saúde humana a partir da Bio Engenharia. As-
sim, a Engenharia e toda sua ciência do conhe-
cimento e do “saber fazer” é a arte da Criativi-
dade.

Sua equação é muito simples: Criatividade = 
saber criar + saber fazer = Engenharia. 
As necessidades fizeram crescer os especialis-
tas nesta arte que, ao longo do tempo vieram a 
ser chamados Engenheiros.

Histórico:  Desde os tempos mais remotos, 
os que se dedicaram a arte do “saber criar” for-
maram em princípio os conceitos da geome-
tria, das formas, e dos espaços, evoluindo até 
uma ciência que um dia ganharia o “status” da 
Arquitetura. Então, surgiam as primeiras cons-
truções. Modestas, sem identidade própria, 
voltadas apenas para a função de habitação, 
como proteção. Na sequência histórica, os que 
insistiram na arte do “saber fazer” formaram, 
em princípio, os conceitos da física, ciência 
dos materiais e outras, que permitiram arriscar 
construções de maior porte, como elementos 
de defesa, e, os primeiros monumentos histó-
ricos. Quem sabe, quantos sem sucesso. Obras 
que sacrificaram tantas vidas por conta de téc-
nicas construtivas rudimentares, as vezes sem 
a noção precisa de causas e efeitos.  Aprendeu-
-se com erros e acertos a recomeçar, aperfei-
çoando cada vez mais as técnicas construtivas.  
Os exemplos representados pelos grandes mo-
numentos bem construídos e bem preserva-
dos, por tantos povos, dão provas de sua imen-
sa capacidade de desenvolvimento na ciência 

Dilson Teixeira
Engenheiro Civil e membro do Comitê Tecnológico 
Permanente do Crea-PE
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das construções, bem como pela imensa capa-
cidade criativa. Monumentos que atestam até 
hoje a qualidade de suas obras e o poderio de 
nações e suas civilizações. Como conseguiram 
manter estáveis estas obras, e, com boa aparên-
cia ao longo do tempo?  Não temos outra res-
posta a não ser que, com a mesma capacidade 
de aprendizes de seus antepassados, desenvol-
veram outra ciência também de grande impor-
tância: Conservação.  Nesta palavra, admitimos 
a existência de uma forte disciplina em ma-
nutenção preventiva e continuada, incluindo 
desde a seleção dos materiais de construção e 
suas técnicas de aplicação, até as técnicas de 
preservação de suas aparências originais, atra-
vés de produtos de proteção/impermeabiliza-
ção. Sem dúvida, se fez necessário também, o 
compromisso ético e consciente para garantir 
o “status” dessas obras como autênticos repre-
sentantes destes povos, no sentido de opulên-
cia, poder e bem-estar. Este compromisso de 
longevidade devia fazer parte da cultura de 
cada civilização de então, como um modelo de 
sociedade.

Temas para refletir: Conservação e Re-
cuperação de Edificações. Considerando situ-
ações de crises diversas que temos vivido há 
mais de cinco anos, considerando as suas con-
sequências no âmbito econômico/social e seus 
desdobramentos perversos sobre a vida de 
cada cidadão, é difícil enfrentar os problemas 
habitacionais sem refletir sobre a fragilidade 
familiar atual. Hoje em dia, o que dizer dos nos-
sos compromissos com nós mesmos?

Admitindo na condição mais simples, um sis-
tema gravitacional chamado “Conservação e 
Recuperação de Edificações” com quatro mas-
sas variáveis chamadas: Educação, Ética, Eco-
nomia e Habitabilidade, teremos como solução 
encontrar seu “equilíbrio energético. ” Então, 
como tratar as quatro variáveis, para que na sua 
devida proporção energética, satisfação o siste-
ma? Particularmente, para nós Engenheiros, 
como entender nossa participação na cadeia 
construtiva, seja que tipo de obra for, se não 
considerarmos o nosso papel de participan-
tes também na sua conservação?   O que di-

zer das nossas técnicas construtivas e técnicas 
de manutenção/conservação?  O que dizer dos 
nossos materiais de construção e dos nossos 
“produtos” de limpeza/conservação, muitos de-
les incompatíveis com os materiais de constru-
ção? Considerando nossa imensa capacidade 
de transformação, evoluímos aos dias de hoje 
com formidável acervo de conhecimento téc-
nico/científico que nos permite transformar o 
mundo em proporções ainda não previstas.  

Apesar de técnicas/tecnologias, as mais mo-
dernas, não se pode comparar a situação técni-
ca dos povos antigos, e, nas devidas condições 
nossa atual. 

Até porque são regimes muito diversos. Quer 
nos parecer que na situação aparente haviam 
encontrado o equilíbrio do sistema. Tudo indi-
ca que as massas mais influentes seriam Edu-
cação e Ética. Somos hoje surpreendidos com 
notícias frequentes de obras que ameaçam 
desabar, sejam edifícios, pontes, túneis, barra-
gens, sejam no nosso território ou, em tantas 
outras localidades.  Nossos problemas temos 
nós que resolver. Recursos tecnológicos temos 
com suficiência. Temos hoje maior conheci-
mento científico e grande experiência no fa-
zer. Podemos demonstrar nossa capacidade 
técnica de transformar nossa sociedade pela 
ação consciente de nossas aptidões, pelo nosso 
poder como engenheiros e pela nossa discipli-
na de projetar e executar com controle rigoro-
so e sem desperdício. Em eventos nacionais e 
internacionais tratamos do tema com a maior 
competência. Então, o que nos falta?  Nesta ta-
refa estão envolvidos, Usuários/Proprietários, 
Construtores, Órgãos Públicos como, Prefeitu-
ras, Ministério Público, Defesa Civil, Bombeiros, 
Universidades Públicas e Privadas, e, Institutos 
de Pesquisas.  Com todo este potencial, arrisco 
mais uma vez, pensando em “massa influente”, 
sugerir a contribuição do CREAPE, indepen-
dentemente de suas atribuições legais, para 
iniciar a tarefa de criar um Fórum de Discus-
sões e Soluções efetivas, partindo das ativida-
des técnicas já em andamento no “Terças no 
CREA-PE”.
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O Crea-PE acompanhou de perto todo o processo referente 
ao desastre do Derramamento de Óleo no litoral de 
Pernambuco, ciente da responsabilidade socioambiental 

do órgão e da importância da contribuição das engenharias para o 
tema. Para ampliar a visão sobre o caso, foi promovido um painel no 
Terça no Crea, no último mês de novembro. Cerca de 100 pessoas 
acompanharam apresentações de diferentes perspectivas sobre os 
impactos do petróleo no litoral de Pernambuco. O presidente do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, 
Evandro Alencar, juntamente com o presidente da Academia 
Pernambucana de Engenharia, professor Mário Antonino, receberam 
05 palestrantes, com vivências nas áreas públicas e privadas, 
diretamente ligados ao ocorrido e viram que ainda há muito a se 
discutir e estudar sobre o tema: não se sabia na época, nem se 
divulgou ainda quantos animais morreram a partir do desastre, 
qual o risco de contaminação nos alimentos marinhos, nem se 
ainda podem ocorrer novas aparições do material contaminante 
nas praias, ou qual a fonte geradora do desastre.

A secretária executiva de meio ambiente e sustentabilidade do 
estado, Inamara Melo, construiu uma linha do tempo do caso, tendo 
como marco de início 02 de setembro, o surgimento das primeiras 
manchas. Ela fez críticas à falta de acionamento do Plano Nacional 
de Contingenciamento e destacou a grande mobilização social
desenvolvida nessa emergência, como fundamental para amenizar 
as consequências do desastre.

“Ao todo, foram recolhidas 1.588,6 toneladas de petróleo nas 53 
localidades atingidas no estado. Todo o material foi enviado ao 
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CTR, Centro de Tratamento 
de Resíduo de Igarassu”, 

esclareceu. Apresentou ainda um 
mapa geral das cidades atingidas por esse 

desastre, somando 13 municípios afetados, 102 
ocorrências, 08 rios atingidos em seus estuários. 

Na plateia, houve questionamentos sobre 
riscos de contaminação em pescados. O 
presidente da CPRH, Agência Estadual de Meio 
Ambiente, Djalma Paes, informou que ainda 
não tem o resultado de estudo contratado 
em laboratórios em São Paulo, para dar uma 
posição conclusiva sobre isto. Em relação 
à água, informou que depois de uma série 
de análises, foi identificado baixo índice de 
contaminantes, como hidrocarbonetos e que 
será mantida rotina semanal de coleta e estudo 
de amostras de água do mar.

O engenheiro de pesca Assis Lacerda Filho 
ressaltou que é preciso tratar os dados com 
equilíbrio, evitando alarmismo. Preocupado 
com a situação de vulnerabilidade de 
pescadores, marisqueiras, comerciantes de 
praia, falou que o consumo de peixe, não 
precisa ser suspenso enquanto se espera 
resultados laboratoriais. “Peixes oceânicos, 
de águas profundas, podem ser consumidos 
tranquilamente, mas o medo está travando 
as pessoas e impactando negativamente na 
economia. Nós engenheiros de pesca estamos 
tentando combater excessos”.

O presidente da Facepe – Fundação de Amparo 
à Ciência e Tecnologia do estado, Fernando 
Jucá, lembrou que falta conhecimento e 
estrutura em Pernambuco, que não conta 
com laboratório creditado para análises de 
alimentos marinhos, por exemplo. Ele informou 
que articulou parceria com instituições 
paulistas, como a FAPESPE e o ITP, num 
projeto cooperativo para estudar impactos 
da contaminação no ecossistema e uma série 

de outros pontos. Um edital a partir deste 
alinhamento, está aberto até 30 de janeiro de 
2020, no valor de R$ 3 milhões, para projetos de 
2 anos de duração, conforme esclareceu.

Outro edital no valor de R$ 2,4 milhões, mais 
urgente, foi finalizado em outubro e segundo 
disse, contou com 62 propostas para disputar 
12 projetos.

A engenheira ambiental, secretária executiva 
da AEAMBES - PE - Associação de Engenheiros 
Ambientais e Sanitaristas do Estado, Taís Patu, 
que mora em Tamandaré, explicou a importân-
cia da legislação ambiental, apresentando em 
detalhes, a Lei no. 9.966, de 2000, que institui 
o Plano Nacional de Contingência, dispondo 
sobre a prevenção, o controle e a fiscalização 
da poluição causada por lançamento de óleo 
em águas sob jurisdição nacional. Ela defende 
o cumprimento do PNC de uma maneira mais 
efetiva e eficaz, e também cobrou cautela nas 
declarações e nos posicionamentos públicos. 

“Quando ainda não se tem resultados, não se 
pode fazer afirmações sem comprovações. 
Tem muita implicação socioeconômica, para se 
considerar”, acrescentou, colocando à disposi-
ção das autoridades, o trabalho de engenheiros 
ambientais para usar tecnologias de remedia-
ção de danos. 

Estudantes e profissionais que acompanharam 
as discussões deste Terça no Crea aplaudiram 
a iniciativa do Conselho. O engenheiro civil 
Sérgio Xavier dos Santos disse que é preciso 
haver mais discussões técnicas como essa, 
para ampliar informações sobre esse tema, que 
ainda tem tanto a ser conhecido e estudado.
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C
omo resultado de esforços e negocia-
ções que envolveram deputados estadu-
ais e o presidente do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
(Crea-PE), engenheiro civil Evandro Alencar, o 
Estado de Pernambuco é o único no País a con-
tar com uma lei que obriga a realização periódi-
ca de vistorias em edificações.

Desde 2006, a Lei nº 13.032, obriga vistorias peri-
ciais e manutenções periódicas nas edificações 
públicas e particulares em todo o Estado. No 
ano seguinte, o dispositivo foi alterado pela Lei 
nº 13.341 e em 2008, pela Lei nº 13.575. Esta últi-
ma foi finalmente regulamentada pelo Decreto 
n° 33.747/2009.

Para o presidente Evandro Alencar, um impor-
tante passo foi dado. No entanto, é necessário 
que façamos mais. “Esta é a primeira lei brasi-
leira a tratar da obrigatoriedade, mas ainda não 
é satisfatória”, afirma o presidente do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PE), 
Evandro de Alencar Carvalho, acrescentando 
que o Crea-PE vem mantendo contato com a 
Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), 
para reformar pontos da lei. Uma das sugestões 
é a criação do Conselho Consultivo que deverá 
ser formado por representantes da assembleia, 
Crea-PE, mercado imobiliário, CAU-PE, setor da 
construção civil, OAB, universidades e outras 
instituições.

Há, no entanto, um problema a ser enfrentado 
ao final do mandato dos deputados estaduais. A 
não renovação de alguns mandatos obriga a ex-
tinção das frentes e a necessidade de um novo 
trabalho junto à bancada para a criação de uma 
nova representação. Para Evandro Alencar, ainda 
há outra questão tão importante quanto. “Criar 
a Frente Parlamentar não é suficiente para que 
consigamos bons resultados. É imprescindível 

Aplicação da lei estadual
de vistoria é prioridade

para o Crea-PE
que o grupo tenha foco e proponha uma agen-
da capaz de tirar do papel, proposições que po-
derão atender aos anseios dos profissionais e da 
sociedade”, afirma.

A manutenção predial, diz Evandro Alencar, é 
essencial para impedir riscos de desabamento e 
gastos maiores com obras de recuperação. 

“Desastres são evitados com vistorias de rotina, 
quando esse trabalho é executado não se che-
ga ao colapso das edificações como aconteceu 
em Fortaleza”, declara o engenheiro, numa re-
ferência ao imóvel residencial de sete pavimen-
tos que caiu na capital cearense, construído há 
mais de 40 anos.

Quem faz a vistoria

A vistoria prevista na lei deve ser realizada por 
engenheiro habilitado e registrada por meio da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
O documento define direitos e obrigações en-
tre contratante e contratado, explica Evandro 
Alencar. Em 2017, o Crea-PE promoveu dois 
eventos para discutir o assunto, um destinado a 
profissionais da Engenharia e outro que reuniu 
síndicos de prédios. “Mais de 60 síndicos parti-
ciparam e muitos, na ocasião, tomaram conhe-
cimento de que podem ser responsabilizados 
por desastres nos condomínios”.

Sobre o assunto, a Defesa Civil do Recife explica 
que a manutenção predial – em casa ou con-
domínio – é uma iniciativa que deve partir dos 
ocupantes dos imóveis. O custo do serviço tam-
bém é do proprietário. Em resposta ao questio-
namento de como proceder, o órgão informa 
quando é acionada, vai ao local e, constatando 
comprometimento instrui os responsáveis, no 
sentido de contratar os serviços de vistoria para 
obter informações mais detalhadas acerca dos 
comprometimentos existentes.
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De acordo com a legislação vigente, a manutenção deve ser feita 
a cada cinco anos para as edificações residenciais, educacionais, 
culturais, de saúde, estádios de futebol e complexos poliesporti-
vos com até 20 anos de construção. Para as mesmas edificações 
construídas há mais de 20, o prazo máximo é de três anos. No caso 
das edificações públicas, pontes, viadutos e similares, comerciais 
e industriais, bem como aquelas tombadas por lei, o prazo tam-
bém é de três anos.

Evandro Alencar
Presidente do Crea-PE

Criar a Frente Parlamentar não é 
suficiente para que consigamos 
bons resultados. É imprescindível 
que o grupo tenha foco e 
proponha uma agenda capaz de 
tirar do papel, proposições que 
poderão atender aos anseios dos 
profissionais e da sociedade.
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O Crea-PE, como autarquia federal destinada a exercer a fis-
calização do exercício das profissões de Engenharia, Agro-
nomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, defendendo o 

cumprimento do pagamento do Salário Mínimo Profissional, notifi-
cou neste ano, prefeituras do Estado, a partir de denúncias em rela-
ção a editais de concursos.

Ao prefeito Lula Cabral, do Cabo de Santo Agostinho, foi enviado 
ofício de número  501/2019, questionando o Edital 01/2019. Entre 
as vagas para o quadro da Prefeitura, o Conselho observou as de 
Engenheiro Civil, Engenheiro Clínico Hospitalar e Engenheiro 
Eletricista, e manifestou, sua não concordância em relação aos 
vencimentos informados para esta categoria profissional, no valor de 
R$ 5.258,16 (cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis 
centavos), para 40h/Semana (quarenta horas semanais).  
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O prefeito Marcelo Neves de Lima, da cidade 
de Palmeirinha, também foi oficiado (Of. 
no. 502/2019), pelo presidente do Conselho, 
com referência ao Edital 01/2019 de concurso 
público com vagas para Engenheiro Civil. Foi 
manifestada a não concordância do Conselho 
com os vencimentos previstos, no valor de 
apenas, R$ 2.000,00 (dois mil reais), para 40h/
Semana (quarenta horas semanais).  

O Instituto de Administração e Tecnologia, 
ADM&TEC, responsável pelo Concurso na 
cidade de Palmeirinha, respondeu ao órgão, 
que não poderia atender à reivindicação do 
Conselho, informando que a Lei Municipal no. 
010/19, determina o valor de R$ 2.000,00 para 
essa categoria profissional em Palmeirinha. 

Mesmo reconhecendo a autonomia 
do município para essa de-
finição salarial, o presidente 

do Crea-PE, lamenta a situa-
ção, que expõe o profissional de 

engenharia à desvalorização, en-
tre outras consequências.

O presidente do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia 

de Pernambuco (Crea-PE), Evandro 
Alencar, enviou outro ofício de nº 467/2019, 

ao Prefeito de Belo Jardim, Hélio dos Terrenos, 
buscando  informações sobre o Edital 01/2019 de 
concurso público, lançado pela Prefeitura Mu-
nicipal de Belo Jardim, sob o Regime Jurídico 
de Trabalho do Servidor Estatutário, com vagas 
para Engenheiro Ambiental e Engenheiro Civil.

O presidente manifestou, sua indignação com 
os salários iniciais previstos para  engenheiros 
no referido edital, no valor de 1.800,00 (um mil e 
oitocentos reais), para 30h/Semana (trinta horas 
semanais).

O Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, fez 
ainda registro sobre o Edital 001/2019 de 
concurso público destinado ao provimento 
de vagas no quadro da Prefeitura Municipal 
de Goiana, para Engenheiro Civil, Engenheiro 

Ambiental e Engenheiro Agrônomo. Ofício 
da presidência do Crea-PE (no. 655/2019), 
questionou os vencimentos iniciais previstos, 
no valor de R$ 3.768,67 (três mil setecentos e 
sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), 
para 30h/Semana (trinta horas semanais), 
para e solicitou igualdade de tratamento às 
engenharias, pois havia menor remuneração 
para ambiental e engenheiro agrônomo e ainda 
reivindicou correções nas atribuições de cada 
atividade. As solicitações sobre pré-requisitos 
profissionais foram atendidas de imediato, 
inclusive, registradas em retificação publicada 
do concurso, mas a questão salarial não passou 
por revisão.

Em todos os casos oficiados, o Crea-PE 
apresentou a Lei nº 4950-A/66 e o art. 82 da Lei 
5.194/66, que determinam que a remuneração 
mínima obrigatória por serviços prestados pelos 
referidos profissionais, com relação de emprego 
ou função, qualquer que seja a fonte pagadora, 
não poderá ser inferior a seis vezes o maior 
salário-mínimo comum vigente no país para 6 
horas diárias de serviços e oito vezes e meia para 
8 horas diárias de serviços.

O presidente Evandro Alencar, destacou que a 
Engenharia se mostra indispensável para a am-
pliação da infraestrutura, para a melhoria na 
qualidade de serviços prestados à sociedade e 
para a resolução de problemas de caráter econô-
mico e social. Ciente dessa importância, adian-
tou que vai fortalecer essa linha de atuação do 
Conselho, pois “é preciso colocar a Engenharia a 
serviço do desenvolvimento da sociedade, asse-
gurando dignidade e respeito aos profissionais 
da área, incentivando-os, valorizando-os e dan-
do suporte para que possam exercer e cumprir 
sua missão de agentes transformadores da so-
ciedade, colocando em prática o conhecimen-
to técnico científico a serviço das futuras gera-
ções”, finalizou.
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O registro de denúncias dessa área e 
de outras ligadas à atuação do Crea-
PE, pode ser feito online, no site do 

órgão:http://bit.ly/33W8e1K
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Blitz do Crea
percorre o 
Rio Ipojuca da 
nascente à foz
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A ação aconteceu em novembro do ano 
passado, envolvendo 15 especialistas das 
mais diversas áreas da engenharia, bem 

como geólogos. A equipe da Blitz do Crea no 
Rio Ipojuca, percorreu os principais trechos dos 
320 km do manancial. 

O Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Pernambuco promoveu esta ação, 
como parte de um Programa com o objetivo de 
visitar locais públicos ou privados, para analisar 
as condições de estruturas, equipamentos, se-
gurança e qualidade de vida. 

Essa agenda foi realizada no Rio Ipojuca, 
considerando a importância do mesmo para 
o Estado, especialmente, pelo desafio de que 
este é, segundo o IBGE, o terceiro rio mais 
poluído do Brasil, além de ter sua foz estar 
localizada em área onde houve contaminação 
por petróleo, a partir do desastre que atingiu 
o litoral de Pernambuco no segundo semestre 
do ano.

Na equipe, participaram inspetores do Crea-PE, 
equipe técnica do órgão e profissionais das en-

genharias química, agronomia, pesca, florestal, 
minas, civil.

Problemas na nascente e mais 
poluição nas áreas urbanas

No distrito de Ipojuca, a 18 km do centro 
de Arcoverde, foram avaliados aspectos da 
nascente que sinalizaram problemas.

O engenheiro florestal, conselheiro do Crea-PE, 
Emanuel Araújo, registrou na nascente do rio, 
presença humana, através de sinais de quei-
madas, fogo e retirada irregular de madeira.

“Não consta proteção conforme determina o 
código florestal em áreas de nascentes,” desta-
cou.

Em Caruaru, foram inspecionadas a Estação de 
Tratamento de Esgotos, ETE, no bairro rendei-
ras, principal unidade de Caruaru e outros tre-
chos do rio na cidade. O presidente do Crea-PE, 
Evandro Alencar, coordenador da Blitz, desta-
cou que foram identificados aterros e constru-
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ções irregulares, lançamento direto de esgoto 
doméstico no leito do rio. “A calha do rio virou 
esgoto a céu aberto no trecho urbano visitado”, 
afirmou. Foram coletadas amostras de água 
para análise, e mais avaliações técnicas da en-
genharia, foram desenvolvidas no percurso do 
Ipojuca em Gravatá.

O uso da tecnologia do drone ampliou o alcance 
das análises, numa parceria com a DroneFocus. 

Foi identificado no local, a falta de matas cilia-
res e baixa oxigenação da água, entre outros 
pontos, no segundo dia de realização da Blitz 
do Crea no Rio Ipojuca. 

“Se verificou que não há organismos aquáticos 
vivos no trecho urbano. “Até se vê capivaras, e 
cágados, mas eles só sobrevivem na margem 
porque não dependem da respiração dentro da 
água poluída,” conforme explicou o engenheiro 
de pesca, Vanildo Souza de Oliveira. 

Já na foz do Ipojuca , em Muro Alto, município 
de Ipojuca, o pescador Mário José, atuando há 
10 anos na região, recebeu com alegria a Blitz 

do Crea. Explicou que tem pescado Tainha, Ca-
rapeba e Camorim e não sentiu mudança na 
produção pesqueira, depois da chegada do pe-
tróleo nas praias do Cupe e de Muro Alto. Infor-
mou que o óleo não atingiu o estuário. 

A equipe da Blitz do Crea também não iden-
tificou presença visível de óleo na foz, mas re-
gistrou agressões ambientais, através de der-
rubadas e queimadas de árvores na região, 
reduzindo a biodiversidade na restinga.

Mais amostras da água foram coletadas para 
análises laboratoriais. 

A ação da Blitz, gerou um relatório a ser 
encaminhado aos principais órgãos e entidades 
sociais ligadas ao Rio Ipojuca. Segundo o 
presidente do Crea-PE, Evandro Alencar, o 
trabalho vem cumprir missão do órgão na 
prestação de serviços à sociedade. Mesmo 
reconhecendo que ações de saneamento 
e tratamento de esgoto tem sido alvo de 
investimentos no âmbito público, ele faz um 
alerta sobre a difícil situação do rio Ipojuca, que 
está bastante fragilizado.
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O roteiro seguiu essa programação:
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Na Plenária Solene de nº 1.876, realizada no dia 
18 de dezembro, pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

(Crea-PE), no auditório do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA), da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE, o presidente Evandro Alencar, 
anfitrião do evento, fez um breve balanço dos 5 anos 
de gestão à frente do Crea-PE.

Falando sobre a disposição de atender as 
expectativas dos profissionais que o elegeram, 
Alencar afirmou continuar com grande entusiasmo 
e disposição para concluir o segundo e último 
mandato, em dezembro de 2020.

“Continuamos com determinação para trabalhar, 
no sentido de alcançar todos os compromissos 
assumidos, assim como de realizar todas as pro-
postas de campanha, cientes de que, maior que a 
importância do cargo, o que verdadeiramente nos 
impulsiona é a incessante busca em bem servir 
àqueles que, de nós, esperam ações e realizações”, 
afirma.

Ressaltando os investimentos feitos em pessoal, 
tecnologia e equipamentos o presidente falou 
das melhorias e resultados alcançados. “Na sede 
e nas 14 inspetorias fizemos as adequações 
necessárias para receber os profissionais com 
mais conforto e agilidade. Realizamos reformas, 
internas e externas no prédio sede do Conselho 
e em algumas inspetorias. Construímos a sede 
própria da Inspetoria do Crea-PE no município de 
Araripina e já em andamento o processo licitatório 
para a construção da sede própria da Inspetoria 
de Salgueiro, com recursos em caixa. Ampliamos 
a nossa frota com a aquisição de 16 veículos, dos 
quais, 4 Pick-ups 4x4, atendendo desta forma aos 
interesses da Fiscalização e  aos normativos sobre 
o trânsito de veículos em áreas rurais e estradas 
vicinais”. 

No que se refere aos resultados alcançados a partir 
da principal atividade do conselho lembrou que, 
de janeiro de 2015 até a primeira quinzena deste 
mês, contabilizou a emissão de 24.271 relatórios 
e lavratura de 7.240 autos de infração, além da 
realização de 85 Fiscalizações Dirigidas.

Seguiu informando que recentemente obteve a 
aprovação do Conselho Federal para implantação 
do projeto de reestruturação da infraestrutura de 
Tecnologia da Informação (TI), do regional, que 
beneficiará todas as áreas administrativas e as 
Câmaras Especializadas, possibilitando a celeridade 
dos processos e a prestação dos serviços on line e 
presenciais com mais agilidade.

A inserção do Crea-PE em discussões relevantes 
para os profissionais e para a sociedade,  foi tam-
bém item mencionado por Evandro Alencar.
“Realizamos o Seminário do Hub da Latam, criamos 
a Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, 
Agronomia e das Geociências na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco (Alepe), participamos 
de debate sobre novos procedimentos  para 

Evandro Alencar destaca principais 
ações da gestão
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liberação de Habite-se no Recife, PEC 108, 
abastecimento de água e saneamento, projeto 
Novo Recife, Ciclo de Debates sobre o Estatuto 
da Metrópole, Movimento PE no Clima, Agenda 
PE 2035, sobre Composição e Preços do Sistema, 
Mobilidade Urbana do Recife, em audiência 
pública sobre situação dos morros do Recife, 
entre tantas outras”, lembra acrescentando que 
“pelos 85 anos de fundação do Conselho, fomos 
homenageados, na terça-feira (10/12), em sessão 
Solene na Assembleia Legislativa do Estado de 
Pernambuco (Alepe)”.

A presença de representantes do Crea-PE em even-
tos promovidos pelas instituições de ensino, entida-
des de classe e órgãos públicos, levantamento dos 
danos causados pelas enchentes da Zona da Mata 
Sul do Estado, vistoria na Barragem de Serro Azul, 
no Shopping RioMar e nas instalações do Hospital 
Getúlio Vargas, com o objetivo avaliar as condições 
de segurança para atender aos interesses da socie-
dade foram pontuadas pelo presidente.

A adesão solidária foi lembrada pelo gestor como 
parte do trabalho executado. “Por meio da arreca-
dação de alimentos e de outras doações apoia-
mos instituições de caridade, participamos ativa-
mente das campanhas nacionais como Janeiro 
Branco em favor da saúde mental, Outubro Rosa, 
Novembro Azul e as demais, realizadas no decor-
rer do ano”, informa. 

“Na defesa dos interesses dos profissionais que 
representamos, destacamos ações junto às 
prefeituras municipais e órgãos públicos em 
defesa do cumprimento da Lei nº 4.950-A, que 
dispõe sobre o pagamento do Salário Mínimo 
Profissional e ações visando à salvaguarda das 
atribuições dos engenheiros, a despeito da 
Resolução nº 51 de 12 de julho de 2013 do CAU”. 

Os esforços para proporcionar capacitação e 
aperfeiçoamento aos profissionais, interiorização 
das ações, a realização de palestras e cursos foram 
citados como benefícios capazes de aproximar os 
profissionais e a sociedade do Sistema Confea/Crea 
e Mútua. 

“Nesta jornada, temos a grata satisfação de lembrar 
que recebemos no Encontro Internacional, 
realizado no Rio de Janeiro, o Prêmio Destaque 
do Ano de 2015. Outro reconhecimento ao nosso 
esforço foi concedido pelo Centro de Integração 
Empresa Escola de Pernambuco (CIEE), com o 
Prêmio de Melhor Programa de Estágio 2018 – 
Modalidade Órgão Público”, comemora. Sobre 

as ações administrativas destacou a Gerência de 
Recursos Humanos, Auditoria e Controladoria, 
dizendo que com a implantação desses serviços 
atende, cada vez mais e melhor aos interesses do 
Conselho, dos colaboradores e da sociedade que, 
acessando por meio do Portal da Transparência, 
obtêm informações definidas por lei, a  lembra. 
Outro importante passo foi dado com a implanta-
ção do Sitac, ferramenta que facilitou o acesso dos 
profissionais, empresas e órgãos, aos serviços pres-
tados pelo Crea-PE, disponibilizando on line, emis-
são de certidões de Acervo Técnico e de boletos, 
registro de pessoas físicas, jurídicas e de Anotações 
de Responsabilidade Técnica (ARTs), foi, juntamente 
com o desenvolvimento do aplicativo Crea na Mão, 
como iniciativas de grande relevância.

“A continuidade da publicação dos Cadernos do 
Semiárido: Riquezas e Oportunidades, realização 
das Plenárias Itinerantes realizadas uma vez 
a cada semestre nas cidades do interior onde 
há inspetoria do Conselho, criação do Comitê 
Tecnológico Permanente (CTP), reuniões mensais 
de integração Presidência/Inspetores, parcerias, 
firmadas com instituições de ensino, entidades 
de classe, organizações e empresas nas áreas de 
lazer, gastronomia, serviços, emprego e renda, 
fiscalização, meio ambiente e cidadania, com o 
objetivo de 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 
sustentabilidade ambiental e causas sociais, 
são importantes contribuições oferecidas pelo 
conselho”, acrescenta o presidente.

Evandro Alencar ressaltou a importância dos 
objetivos alcançados por meio de projetos 
pioneiros como: Terça no Crea; Crea na Estrada 
Crea Jr-PE; Crea Móvel; Blitz do Crea; Conversa 
com o Presidente e Crea Sustentável. Mais uma 
vez lembrando do compromisso assumido ao se 
candidatar a reeleição do Crea-PE, lembrou que 
financeiramente o órgão saiu de um orçamento de 
16 para 27 milhões de reais, no período de uma das 
maiores crises econômicas do Brasil.

Por fim, o presidente falou das expectativas para o 
próximo ano. “Percebendo que 2020 chega com 
claros sinais de melhoria no cenário econômico 
nacional contamos com todos para avançarmos 
ainda mais na consolidação desta gestão 
que tem por objetivo maior a INTEGRAÇÃO e 
FORTALECIMENTO das nossas profissões do 
LITORAL AO SERTÃO” conclui.



FISCALIZAÇÃO

REVISTA 3ª EDIÇÃO

20

Crea-PE: mais de 8 mil 
fiscalizações realizadas no 
Estado em 2019 e seguindo 
meta nacional para 
2020/21

O Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Pernambuco (Crea-PE),  apresen-
tou balanço com resultados obtidos no ano 

de 2019, por meio das ações de fiscalização e de 
atuação em segmentos e atividades passíveis de 
vistorias do Crea-PE.

De acordo com a gerente de Fiscalização, Aldenice 
Koga foram realizadas 8.487 ações em 2019, com 
apurações e relatórios, tendo sido lavrados 1.564 
autos de infração. A gerente ressaltou que foi pos-
sível ampliar os resultados em 29 %, comparado ao 
ano anterior, graças a um trabalho estratégico, feito 
com base em estudos e análises mais aprofunda-
das sobre a economia dos municípios.

Entre as irregularidades combatidas pelo Crea-PE, 
ela destaca o que representa oportunidades para 
os profissionais do Sistema. Nos casos de exercí-
cio ilegal da profissão, ressaltou que pessoa física 
ou jurídica autuada, além de ser obrigada a pagar 
multa tem que apresentar profissional habilitado 
para o serviço. O presidente do Crea-PE, Evandro 
Alencar, esclareceu que incentiva a atuação do ór-
gão, através, da fiscalização, defendendo a valoriza-
ção profissional, mercado e geração de renda aos 
profissionais do Sistema.

Em 2020 a atuação das equipes de Fiscalização do 
Crea-PE seguirá a definição da diretriz única para 
as ações fiscalizatórias do Sistema Confea/Crea e 
Mútua, tida como prioridade pelo presidente do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(Confea ), Joel Krüger, com o apoio do presidente 
do Regional pernambucano, Evandro Alencar. 

Na 1ª Reunião Nacional de Fiscalização (RNFISC), 
realizada em dezembro passado, em  Brasília (DF), 
foi definido que deverão ser ampliadas ações da 
Fiscalização em empreendimentos que deman-
dam serviços de Engenharia, Agronomia e as Ge-
ociências com o objetivo de proteger a vida do ci-
dadão.

Segundo a gerente de Fiscalização do Crea-PE, 
que participou da reunião na capital Federal, fo-
ram discutidas as novas metas a serem alcança-
das: Ação Nacional de Fiscalização em Hospitais, 
sendo o compromisso, atingir  100% do segmento 
no País até 31 de dezembro de 2021; Implantação 
do Processo de Orientações a Empreendimentos 
em Casos de Falta de Manutenção; Fiscalizar 100% 
das Barragens e dos Eventos de Grande Porte.

Para o primeiro semestre do ano, a gerência de 
Fiscalização do Crea-PE  definiu como prioridades 
para o mês de janeiro, Fiscalizações Dirigidas nas 
cidades de Caruaru, Goiana, Paulista e Palmares.

Para o mês de fevereiro, no período pré-carnava-
lesco, serão feitas Fiscalizações Preventivas Inte-
gradas (FPIs) nos diversos pólos de animação em 
todo o Estado de Pernambuco. Em março, as Di-
rigidas serão realizadas nas cidades de Petrolina e 
Cabo de Santo Agostinho. Em abril, serão fiscaliza-
dos obras e empreendimentos dos municípios de 
Arcoverde, Gravatá e Afogados.
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Salgueiro vai ter inspetoria com 
sede própria do Crea-PE

O município de Salgueiro, distante 510 
km do Recife, no Sertão Central de Per-
nambuco, vai contar com nova ação do 

Crea-PE, fortalecendo a interiorização no Esta-
do. Em 2020, vai ser construída a sede própria 
da inspetoria, num projeto que inclui salas ad-
ministrativas e de atendimento, apoio a profis-
sionais e um auditório com capacidade para 72 
pessoas. 

O presidente do Conselho, Evandro Alencar, 
explica que a estrutura permitirá oferecer su-
porte adequado à realização de cursos e trei-
namentos para profissionais e sociedade em 
temas relacionados ao Sistema Confea/Crea e 
ainda,  reuniões de entidades de classe ligadas 
ao Sistema.

Ele lembra que a Prefeitura de Salgueiro 
efetivou doação, a título gratuito, de 01 (um) 
terreno pertencente ao município, perto do 
Parque de Exposição, uma área total de 800,00 
m², com excelente localização que permitirá 
fácil acesso aos profissionais e empresas. A partir 
da doação de terreno feito pela prefeitura, foi 
desenvolvido um projeto, que foi aprovado por 
unanimidade no Confea, gerando convênio no 
valor de R$ 1.274.632,45 (um milhão duzentos e 
setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois 
reais), através do Programa Linha de Crédito 
para Construção, Reforma ou Ampliação de 
Sede ou Inspetoria, referente à PL nº 1125/2019 
do Confea, destacou.

Salgueiro é considerada como estratégica no 
Sertão, sendo importante centro logístico para 
vários estados, contando com canais da Trans-
posição do rio São Francisco, obras que prome-
tem levar a água do rio São Francisco ao Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do Norte. As atividades 
econômicas predominantes são a agricultura 
e o comércio varejista. Os principais produtos 
agrícolas de Salgueiro são: cebola, algodão her-
báceo, milho, banana, feijão, arroz, tomate e 

manga. O artesanato também tem potenciali-
dade de desenvolvimento econômico no mu-
nicípio.

A Inspetoria de Salgueiro-PE abrange as 
cidades de Belém de São Francisco, Cabrobó, 
Carnaubeira da Penha, Cedro, Itacuruba, 
Mirandiba, Orocó, Parnamirim, São José do 
Belmonte, Serrita, Terra Nova e Verdejante, 
atendendo uma área de 14.637,70 km², e uma 
população de 256.395 mil habitantes.

O presidente Evandro Alencar ressaltou outras 
ações realizadas pelo Conselho no interior 
do Estado, como a inauguração da inspetoria 
de Araripina (sede própria), reabertura da 
de Goiana, relocalização  da unidade em  
Gravatá,  além da criação de programas como 
o Conversa com o Presidente e Crea na Estrada, 
promovendo agendas de integração em todo o 
Estado. 

ASSPE
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O projeto que é pioneiro no Sistema Confea/Crea e Mútua 
e referência para ações semelhantes realizadas por ou-
tros Creas, entra no seu quarto ano sagrado como uma 

iniciativa de sucesso com a capacidade de implementar melho-
rias e abranger, cada vez mais, temas importantes da Engenharia, 

Agronomia e das Geociências.
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Fiscalização de equipamentos públicos e áreas de riscos com grupo 
de profissionais voluntários e cadastrados no Sistema. O projeto 
emite laudos para órgãos responsáveis e Certidão de Acervo Social 

(CAS) para profissionais participantes. O Blitz do Crea foi instituído em 2016, 
promoveu algumas ações, parou para replanejamento e retomou em 2019 
com ação no Rio Ipojuca, para visita e análise da nascente a foz. Outras 
atuações estão previstas para 2020.

Baseado no conceito de sustentabilidade sobre a harmonia entre a economia, a sociedade e 
o meio ambiente, o Crea-PE vem adotando várias práticas no Conselho desde o período de 
implantação do projeto, há pouco mais de 1 ano, como: redução de sacos plásticos, copos 

descartáveis e recurso hídrico, implantação de bicicletário e coletores de lixos recicláveis, papa pi-
lhas e oléos de cozinha. Para 2020 está previsto a implementação da tecnologia de diodo emissor 
de luz (LED).
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Com o objetivo de aproximar 
os profissionais cadastrados 
no Sistema Confea/Crea e Mú-

tua, o projeto implantado em 2018 e 
já promoveu 11 encontros no Interior 
do Estado com o presidente do Con-
selho, oportunidade para troca de in-
formações, sugestões e críticas.

CREA NA 
ESTRADA

Na sua vigésima edição o projeto mostra que se consolidou como importante ferramenta 
para promover conhecimento aos profissionais do Interior do Estado. Vários temas foram 
abordados e debatidos em eventos gratuitos, além da concessão de certificados de 

participação, favorecendo o currículo dos integrantes.
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O Crea Jr-PE, projeto implantado em 
2015 e considerado como um dos três 
mais ativos do País, segue com resul-

tados positivos, alcançando e beneficiando os 
estudantes das áreas tecnológicas. Em 2019 
foi criado o Força Tarefa para maior divulga-
ção nas universidades quando da visita de re-
presentantes dos cursos, coordenadores estu-
dantis e gestores do programa, aumentando 
o número de membros em 49% com relação 
ao ano anterior. No mesmo ano os outros pro-
dutos do projeto atingiram os objetivos defi-
nidos. O Bate-papo realizou 9 encontros com 
várias palestras; o Capacita fez 11 minicursos; o 
Visita foi à 6 obras/indústrias, como: torres do 
RioMar, Ambev, MetroRec, Noronha Pescados, 

Sistema Pirapama – Compesa 
e São Francisco Textil; o Cultu-
ral visitou o Jardim Botânico da 
capital e o espaço Vila Ritinha, e 
o Socioambiental visitou asilos 
e cheches, como a Associação 
Espírita Casa dos Humildes e o 
Lar do Hélio, respectivamente, 
além de ser destaque no En-
contro Nacional (ENAC) em Ma-
naus/AM, pela ação de limpeza 

do Rio Capibaribe, no Recife/PE.

Neste período foi realizado o 2º Encontro Esta-
dual que teve a sua abertura na sede do Conse-
lho, e palestras e dinâmicas no Sebrae.

Importante destacar que durante a Semana 
Oficial de Engenharia e Agronomia (SOEA) re-
alizada em Palmas/TO, a coordenadora estu-
dantil do Crea Jr-PE, universitária do curso de 
Cartografia pela UFRPE, Laisa Barreto, foi elei-
ta coordenadora estudantil adjunta do Crea Jr 
Nacional, oportunidade para extender a expe-
riência adquirida para os programas de outros 
Estados.
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Parcerias beneficiaram 
mais de 80 pessoas em 2019

E
m um cenário cada vez mais competiti-
vo, as parcerias são fundamentais para 
ampliar, aprimorar, aperfeiçoar conhe-

cimentos e processos, entre outros benefícios 
que fazem a diferença para profissionais e or-
ganizações se destacarem no mercado.
 
Nesse sentido, a Assessoria de Convênios e Par-
cerias do Crea-PE, criada para oferecer facilida-
des e descontos aos profissionais registrados, 
funcionários do Crea-PE e estudantes associa-
dos ao Programa Crea-Jr, além de fortalecer 
atividades de fiscalização e proporcionar atua-
ção do Crea em ações de proteção ambiental e 
causas sociais, se firma como uma iniciativa de 
sucesso.
 
A área chegou ao final de 2019 contabilizando 
76 parcerias firmadas com instituições de ensi-
no, entidades de classe, organizações e empre-

sas nas áreas de lazer, gastronomia, serviços, 
emprego e renda, fiscalização, meio ambiente 
e cidadania.
 
O fruto desse trabalho tem se revertido como 
uma importante ferramenta de atualização e 
aperfeiçoamento oferecida aos profissionais. 
De acordo com a assessora Maristela Portela, a 
ampliação dos conhecimentos técnicos que se 
dá por meio de cursos e palestras proporcionou 
um ganho direto na ordem de RS 785 mil, por 
meio dos descontos e bolsas concedidas a 80 
conselheiros, colaboradores, estudantes, inspe-
tores, profissionais e dependentes.
 
Tanto quanto lutar pela valorização dos pro-
fissionais, o Crea-PE também está empenha-
do em contribuir para uma maior qualificação 
profissional, das categorias que representa.

Recentemente, o Crea-PE e o Sebrae firmaram 
parceria para facilitar acesso ao empreendedo-
rismo.

Maristela Portela
Assessora de Parcerias

A ampliação dos conhecimentos 
técnicos que se dá por meio de 
cursos e palestras proporcionou 
um ganho direto na ordem 
de RS 785 mil, por meio dos 
descontos e bolsas concedidas a 
80 conselheiros, colaboradores, 
estudantes, inspetores, profissionais 
e dependentes.
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Recursos humanos: ações de 
PPRA, PCMSO e Crea+

N
o segundo semestre de 2019 a 
Gerência de Recursos Humanos 
(GRH) 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.

Dentro do Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional – PCSMO foram 
realizados 139 exames periódicos para os 
colaboradores da sede e 28 nas inspetorias, 
além de palestras com temas diversos, 
como:  Desvendando o Autismo, Prevenção 
de Acidentes de Trânsito, Hanseníase, 
Prevenção ao Colesterol Alto, Prevenção ao 
Suicídio, Câncer de Próstata e de Mama. As 
ações contaram com as participações de 
profissionais liberais, especialistas e técnicos 
da Unimed Recife, Singular Saúde e outros. 

Já o programa CREA+SAÚDE realizou no 
período a ação de aferição de glicose, com a 
participação de 61 colaboradores, contando 
também com a parceria da Unimed Recife. 

Programa de estágio

O programa de Estágio do CREA-PE em 
parceria com CIEE-PE promoveu debates 
sobre assuntos fundamentais para a formação 
complementar de seus estagiários, dentre 
eles: Lei de Estágio; Postura e Comportamento 
no Local de Trabalho; Atendimento ao Público; 
Ética Profissional e Trabalho em Equipe.



REVISTA 3ª EDIÇÃO

28

Crea-PE encerra 2019 
comemorando 85 anos de 

fundação

Numa das mais bonitas e prestigiadas agendas realizadas nos últimos anos 
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-
PE), engenheiros, agrônomos, profissionais das geociências que integram 

o Sistema Confea/ Crea/ Mútua e convidados participaram, na noite da quarta-feira 
(18.12), no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), da UFPE, da Plenária 
Solene do Crea-PE.  Neste ano, além das homenagens a diretores, ex-conselheiros, 
profissionais voluntários, alunos laureados, entidades e profissionais que se dedicam 
à valorização e qualificação das profissões ligadas ao Sistema Confea/Crea com 
medalhas e certificados, foram feitos o lançamento de selo e o descerramento de placa 
em homenagem aos 85 anos de fundação do Conselho.
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o alcance dos importantes objetivos, renovando o 
desejo de poder contar com o mesmo empenho 
no exercício de 2020, para o qual se disse disposto 
a continuar trabalhando em prol dos profissionais e 
da sociedade pernambucana.

Na oportunidade, foram entregues os Diplomas 
do Mérito aos alunos laureados dos cursos das 
Engenharias Civil, Ambiental, de Produção, 
Química, Mecânica Industrial, Mecânica, Elétrica 
Modalidades Eletrotécnica e Telecomunicações, 
Agronomia, Agronomia Ambiental e de Engenharia 
de Pesca das Universidades Federal de Pernambuco 
(UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), Universidade de Pernambuco (UPE), 
Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e 
Faculdade Boa Viagem (FBV).

Aos diretores de 2019, foram entregues Certificados 
de Função. Já aos conselheiros que atuaram no 
triênio 2016/2018 foram entregues também pela 
mesa diretiva os Certificados de Serviços Relevantes 
Prestados à Nação. O Certificado que caberia ao 
conselheiro Hermínio Filomeno da Silva, falecido 
em março deste ano, foi entregue, in memoriam, 
pelo presidente Evandro Alencar a viúva, Irajacira 
Beltrão Silva. Para lembrar e homenagear o 
conselheiro Hermínio Filomeno, foi apresentado 
um vídeo com depoimentos de pessoas que o 
conheceram de perto. Ele foi um defensor das ações 
de acessibilidade nos diversos espaços públicos.

Durante a reunião, também fo-
ram homenageados com a Cer-
tidão de Acervo Social (CAS), os 
profissionais que contribuíram, 
voluntariamente, com a presta-
ção de serviços à sociedade, em 
especial nos que se referem à 
emissão dos Relatórios de Vistoria 
sobre o acidente no Empresarial 
ITC, condições de segurança da 
Barragem de Serro Azul, Blitz do 
Crea no Rio Ipojuca e pelo Relató-
rio de Vistoria sobre a estrutura do 
Hospital Getúlio Vargas.

A medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas 
Silveira instituída pelo Conselho para homenagear 
profissionais que desenvolveram ações tecnológicas 
de grande impacto social, foi entregue pelo 
presidente do Conselho, ao engenheiro civil Pedro 
Pereira Cavalcante Filho.

Logo após a abertura da sessão Solene, foram 
convidados ao palco o atual presidente da 
Federação Nacional de Engenharia de Pesca 
(FAEP), Eliseu Francisco Cordeiro, o conselheiro 
da FAEP, Augusto Nogueira e o presidente eleito 
para o triênio 2020/2023, conselheiro do Crea-PE, 
engenheiro de Pesca José Carlos Pacheco para a 
posse formal como o novo presidente da entidade.
Em seguida, representantes da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, conduziram a solenidade 
de lançamento do selo exclusivo, com a logomarca 
dos 85 anos do Crea-PE.

A gestora de RH dos Correios, Cintia Asfora,  falou 
dos 356 anos dos Correios e do valor histórico do 
selo do Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia – PE. Também destacou a importância do 
Conselho e das contribuições que os profissionais 
da Engenharia, Agronomia e Geociências têm, nes-
te momento em que o País dá sinais de retomada 
do crescimento. Na sequência, o presidente Evan-
dro Alencar, o 1º vice-presidente Roberto Muniz e o 
conselheiro federal, Waldir Duarte Costa Filho, além 
da representante Cintia Asfora fizeram, individual-
mente, a obliteração do selo comemorativo.

Em seguida, foi feito pelo presidente Evandro 
Alencar e o conselheiro federal, Waldir Duarte Costa 
Filho, o descerramento da placa em homenagem a 
todos que compõem o Crea-PE no ano do seu 85º 
aniversário de fundação.

No discurso, o presidente ressaltou todas as ações 
institucionais e administrativas que realizou durante 
5, dos 6 anos de mandato para os quais foi eleito 
e que serão concluídos em dezembro de 2020. 
Durante a sua fala foram mostradas as imagens mais 
representativas dessas realizações. O presidente 
também agradeceu a todos que contribuíram para 
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Também foram agraciados com a Medalha do 
Mérito Lauro Borba, por reconhecimento aos 
serviços prestados em prol da Engenharia e 
Agronomia, os engenheiros Mário de Oliveira 
Antonino, Alberto Casado L. Júnior, Roberto José 
Ribeiro Gomes da Silva, Eudes de Souza Correia, 
Jário Pereira Pinto, Breno Rodrigues e o geólogo 
João Alberto de Oliveira Diniz.  O engenheiro 
Joaquim Correia Xavier de Andrade Filho foi 
representado pelo seu filho Tibério Wanderley 
Correia que recebeu a medalha concedida, in 
memoriam.

O presidente Evandro Alencar entregou, 
ao presidente do Clube de Engenharia 
de Pernambuco, Alexandre Santos, placa 
comemorativa em alusão aos 100 anos de fundação 
da entidade de classe. Por fim, representando 
o presidente da Academia Pernambucana de 
Engenharia (APEENG), o engenheiro civil Maurício 
Pina, recebeu certificado de homenagem à 
instituição pelos seus 2 anos de fundação.

Após o encerramento da plenária, foi cortado um 
bolo em homenagem ao aniversário dos 85 anos 
do Crea-PE. Prestigiaram ainda a solenidade, 
representando o presidente do Conselho Federal 
de Engenharia (Confea), Joel Krüger o conselheiro 
federal pelo estado Rio de Janeiro, Jorge Luiz 
Bitencourt da Rocha, conselheiros do Crea-PE, 
inspetores regionais, integrantes do CreaJr-PE, 
empresários e representantes de outros conselhos, 
como o de Educação Física.
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A noite de terça-feira (10.12), foi de 
reconhecimento e festa para o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco (Crea-PE), e para os profissionais  
das Engenharias,  da Agronomia e das 
Geociências. Em sessão Solene na Assembleia 
Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), 
o Crea-PE , por iniciativa do deputado estadual 
Rogério Leão, foi homenageado pela passagem 
dos seus 85 de criação. Considerado o maior 
conselho de classe profissional da América 
Latina, com representatividade em todos os 
estados brasileiros, a entidade de classe tem 
como atribuição legal, o papel de verificar, 
orientar e fiscalizar o exercício dessas profissões, 
evitando a prática ilegal das atividades. 

A mesa diretiva da sessão foi composta pelo 
deputado Lucas Ramos, representando o 
presidente da casa, deputado Eriberto Menezes, 
governadora em exercício, Luciana Santos, 
presidente do Crea-PE, Evandro Alencar, 
presidente da Academia Pernambucana 
de Engenharia, Mário de Oliveira Antonino, 
presidente do Sindicato dos Engenheiros, 
Fernando Freitas, presidente do Memorial de 
Engenharia de Pernambuco, Maurício Pina e 

pelo presidente do Clube de Engenharia de 
Pernambuco, Alexandre Santos.
“Cumprimento os que fazem o Crea-PE, tanto na 
sede, no Recife, quanto em suas 14 inspetorias. 
Saúdo a categoria de engenheiros e agrônomos 
em nome do presidente da entidade”, pontuou 
o deputado Lucas Ramos (PSB), que presidiu a 
reunião. 

O deputado Rogério Leão, propositor da 
homenagem, lembrou que o Crea-PE tem 
buscado levar à sociedade a prestação de 
serviços capazes de garantir a segurança e a 
melhoria da qualidade de vida, tendo se tornado 
referência no País pelos bons serviços prestados.  
Ressaltou ainda, que a instituição tem investido 
em atendimentos online, processos digitais, 
fiscalizações e programas para multiplicar 
conhecimentos. 

Leão elogiou as iniciativas da atual gestão como 
a criação dos projetos  “Terça no Crea” ,“Crea na 
Estrada” e “Conversa com o Presidente”, que 
levam conhecimento e suporte aos municípios 
do Interior do Estado promovendo a interação 
com estudantes e profissionais.

Crea-PE recebe homenagem da Alepe 
pelos 85 anos de história
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A governadora Luciana Santos, ressaltou a 
importância estratégica da Engenharia para a 
retomada do desenvolvimento do País e para a 
construção de um projeto de Nação autônoma. 
Mencionando a definição de Engenharia no 
dicionário de Aurélio Buarque, falou do orgulho 
de ser engenheira, explicando que a atividade 
tem a capacidade de dar solução aos problemas 
mais complexos, sempre a serviço da sociedade. 

Em seguida, citou nomes de grandes 
engenheiros pernambucanos como Joaquim 
Cardoso, Domingos Ferreira, José Estelita e 
Jaime Gusmão. Se dirigindo ao presidente do 
Crea-PE falou da sua importância como gestor . 
“Presidente, a você cabe um importante desafio 
que é levar adiante o símbolo da Engenharia 
onde se debate assuntos importantes, zelando 
pelo cumprimento das ações que tenham como 
objetivo o desenvolvimento do País e a defesa 
dos interesses da sociedade”. 

Para o presidente do Clube de Engenharia de 
Pernambuco, Alexandre Santos, a merecida 
homenagem tem um significado mais amplo. 
“Com este gesto, a Alepe lança à sociedade 
um símbolo da importância da Engenharia, 
como seguimento econômico, que por sua vez, 
está intimamente ligado ao desenvolvimento. 
Assim, a Alepe diz à sociedade que o País 
precisa de desenvolvimento e que ele se faz 
com a Engenharia”, defende.

Presenteado com uma placa alusiva aos 85 
anos de fundação,  entregue pela governadora 
Luciana Santos e pelos deputados Rogério 
Leão e Lucas Ramos, o presidente do Conselho, 
Evandro Alencar, agradeceu a homenagem 
e afirmou que a entidade espera estar cada 
vez mais forte e mais inserida na vida dos 
cidadãos. “Nossa gestão tem o compromisso 
de crescer, agregar, reconhecer e valorizar as 
nossas profissões e os resultados do trabalho 
dos profissionais, buscando trazer mais e 
melhor valor para a sociedade pernambucana”, 
salientou, acrescentando informações acerca 
dos projetos implantados na sua gestão, iniciada 
em 2015. 

Aproveitando a oportunidade, Alencar se 
dirigiu aos parlamentares pedindo empenho 
para a aprovação da lei de manutenções 
prediais, explicando que, o dispositivo foi 
regulamentado parcialmente, especificamente, 
os itens que se referem aos  “prédios caixão”. 
No entanto, explicou que o risco de colapsos e 
desabamentos existe em todas as obras, por isso, 
“a importância do estabelecimento de regras 
para as manutenções prediais para que o Estado 
saia da situação de risco para a sociedade”, 
conclui. Da solenidade, participaram também 
conselheiros, inspetores, membros do CreaJr/
PE , colaboradores e profissionais do Sistema.
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Participação do Crea-PE na Semana 
Oficial da Engenharia e da Agronomia

N
a 76ª Semana Oficial da Engenharia e 
Agronomia  (SOEA), realizada  de 16 a 19 
de setembro, em Palmas no Tocantins, 

o Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Pernambuco (Crea-PE) participou 
do evento com uma das maiores delegações, 
aproximadamente 80 integrantes, mostrando 
um pouco da cultura, do calor e da simpatia 
pernambucana.

Além dos já conhecidos e disputados sorteios 
de brindes no stand, houve também a presen-
ça do conselheiro Alexandre Valença caracteri-
zado de Caboclo de Lança, personagem do Ma-
racatu de Baque Solto, uma das manifestações 
do folclore pernambucano.

Com camisas padronizadas celebrando os 85 
anos de aniversário do Conselho, o entrosa-
mento e a alegria dos participantes pernambu-
canos foi uma atração à parte.

No primeiro dia do evento recebeu a homena-
gem “Medalha do Mérito”, o engenheiro civil 
e professor Mário de Oliveira Antonino, reco-

nhecido pela larga experiência, energia e dedi-
cação, além da reconhecida paixão pelo que faz. 
No espaço definido para mostra de Boas Práticas, 
a chefe de Gabinete Marcella Guimarães teve a 
oportunidade de apresentar as experiências da 
Regional quanto as parcerias que estão sendo 
firmadas com os setores da educação/capacita-
ção profissional, saúde/meio ambiente e cidada-
nia, serviços/gastronomia, tecnologia, emprego e 
renda e, institucional/fiscalização. No período foi 
eleita como coordenadora Estudantil Adjunta do 
Crea Jr Nacional, a coordenadora do programa no 
Estado, a estudante de Cartografia Laisa Barreto.




