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Saudações, profissionais da enge-
nharia, da agronomia, das geo-
ciências e nossos cumprimentos 
também aos leitores que não são 
profissionais do Sistema Confea/

Crea e Mútua, mas enxergam no Crea-PE um 
órgão que zela pela segurança e conforto da 
sociedade!
Apresentamos aqui a 4ª edição da Revista 
Digital do Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE). 
Marcamos nesta, uma publicação histórica, 
com registros do primeiro semestre de 2020, 
um ano com desafios sem precedentes, para 
toda a humanidade, a partir da pandemia do 
novo coronavírus.

Aqui vocês poderão conhecer todos os dados 
sobre a operação de adequação dos nossos 
serviços, evitando riscos de disseminação da 
Covid-19, adotando medidas jamais vistas 
em toda a existência do órgão.

Desde já, destaco e agradeço a importante 
dedicação integrada de colaboradores, ins-
petores e conselheiros, fundamentais para 
todas as conquistas do período

Nessa Revista, serão reveladas as inova-
ções implementadas, com uso da tecnologia, 
adaptando o funcionamento do Crea-PE, de 
maneira que não paramos de atuar nenhum 
dia sequer, com resultados que comprovam o 
aumento da eficiência.

A ampliação dos atendimentos do Crea-PE, 
implantação do Sistema de Informações 
Técnicas e Administrativas (Sitac), criação de 
Projetos, celebração de parcerias, implanta-
ção do atendimento por teletrabalho diante 
da pandemia, além das ações de Fiscaliza-
ção mantidas com medidas de segurança e 
prevenção ao Covid-19, realizadas em todo 

o estado, impulsionaram a participação do 
Crea-PE em diversos fóruns e a representa-
tividade do Conselho aumentou substancial-
mente.

Com o apoio da diretoria e de gestores do 
Crea-PE, orquestramos providências para o 
momento em que for permitida a retomada 
das atividades presenciais na sede e nas 14 
inspetorias, com bom senso e segurança.

Com muito orgulho, destacamos a publica-
ção de dois artigos, um de profissional enge-
nheiro eletricista e outro engenheiro mecâni-
co, colocando sua experiência e seus talentos 
junto a outras modalidades e áreas, em ações 
como obras de emergência para ampliação 
de UTI para pacientes da Covid-19, e aspec-
tos relevantes na gestão da qualidade do ar, 
considerando o PMOC. 

Também informamos a criação de um Proje-
to novo, o Crea Orienta, que junto com o tra-
dicional Terça no Crea, nesse período através 
de lives do Instagram do Conselho, buscaram 
aumentar nossa interação com os profissio-
nais do Sistema.

Atuamos também com êxito no suporte exe-
cutivo às eleições do Sistema, programadas 
inicialmente para 03 de junho e adiadas para 
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15 de julho, pela CEF – Comissão Eleitoral 
Federal do Confea, em função da pandemia. 
Buscamos atuar conforme as normas e le-
gislação em vigor, no apoio à CER – Comissão 
Eleitoral Regional, respeitando sua autono-
mia, e a do Plenário, sempre com compro-
misso no fortalecimento da democracia em 
nosso segmento profissional.

Ressalto que a Justiça Eleitoral em Pernam-
buco e outros estados, infelizmente, não 
autorizou o uso de urnas eletrônicas, nem o 
Confea teve tempo hábil para alterar o pro-
cesso de votação, após a decretação da pan-
demia, para on-line, sendo o processo defini-
do para se realizar através do voto no papel. 
Mesmo com todas as dificuldades atuais, 
confiamos na consciência, no compromisso 
e engajamento dos profissionais que enxer-
gam no Crea o “seu grande representante”, 
participando dessas eleições da melhor e 
mais segura forma possível.

Sinto-me animado com nossa trajetória à 
frente do Crea-PE desde 2015, cumprindo 
ao final deste ano, a honra de atuar por dois 
mandatos consecutivos. Vejo no aniversá-
rio do Nosso Conselho, o fortalecimento dos 
trabalhos e das muitas conquistas marcadas 
da nossa diretoria, dos colaboradores, conse-
lheiros, inspetores, das entidades que fazem 
este Regional, cada dia mais atuante na de-
fesa dos direitos e anseios dos profissionais 
e da sociedade pernambucana. Adiantamos 
nessa Revista, em primeira mão, Projeto de 
reforma da nossa sede no Recife.

Acredito na força das Nossas Profissões e 
tenho absoluta certeza de que são elas que 
possuem as ferramentas para reestruturar a 
nossa economia e reerguer o nosso Rico Bra-
sil, através da Infraestrutura, do Agronegócio, 
da Exploração e do Beneficiamento Vegetal 
e Mineral, da Moradia Digna, das Energias 
Renováveis, do Incremento Tecnológico nas 
Áreas Industrial, Médica e de Software, do 
Meio Ambiente Sustentável e do Saneamen-
to Básico.

Trabalhamos com afinco, para que todos, 
profissionais das Engenharias, da Agronomia 
e das Geociências, empresas e a sociedade 
possam se beneficiar com os serviços que 
prestamos. Durante mais de oito décadas a 
atuação do Crea-PE, tem reconhecida trans-
parência e eficiência, priorizando o exercício 
legal da profissão, a segurança e a qualida-
de de vida da população e com essa home-
nagem pelo aniversário do Conselho, finalizo 
essa mensagem, desejando a todos uma ex-
celente leitura desta nova edição da Revista 
Digital do Crea-PE.

Eng. Civil Evandro Alencar
Presidente do Crea-PE

Sinto-me animado com 
nossa trajetória à frente 
do Crea-PE desde 2015, 

cumprindo ao final 
deste ano, a honra de 

atuar por dois mandatos 
consecutivos.

Acompanhe o
Crea-PE nas redes!

Crea-PE Oficial

creape.org.br
@creapernambuco
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COMO É A VIDA DE UM ENGENHEIRO DA ÁREA 
HOSPITALAR EM TEMPOS DE COVID-19?

Por Gabriel Liberalquino Soares Lima
Engenheiro Eletricista da área hospitalar

Em primeiro lugar, não é possível fazer todo 
o trabalho em home office, apenas uma fra-
ção do serviço. Portanto, às vezes temos que 
entrar com aquela roupa toda paramentada 
em áreas classificadas como vermelhas, para 
inspecionar os sistemas, equipamentos. As 
obras precisam ser realizadas, os projetos 
elaborados. Mesmo sabendo que tem pes-
soas contaminadas muito próximas.

Incontáveis colegas já se recuperaram da do-
ença e isso nos tranquiliza um pouco, vários 
só tiveram sintomas leves e conseguiram se 
tratar em casa.

Isso não reduz em nada o nosso cuidado ex-
cepcional, sempre ando com um frasco de 
álcool em gel na mão, máscara, protetor fa-
cial, com o tempo nos acostumamos com os 
novos hábitos, a nova vida.

O nosso sentimento é de “dever”, temos um 
“dever” perante a sociedade. Esse sentimen-
to nos move todos os dias, nos dá forças para 
nos empenhar, não trabalhamos apenas com 
um sentimento de obrigação. Eu quero fazer 
o melhor para as pessoas que estão em nos-
sa volta. Temos um ideal para lutar!

Os locais que projetamos e adaptamos sal-
vam vidas. O nosso projeto salvou vidas, 
também salvou profissionais da contamina-
ção.

O hospital está mais humano, os ambientes 
estão com frases de apoio, os lanches vêm 
com frase de apoio aos pacientes: “Lute!”, 
“Deus está contigo!”. Isso é bonito!

O projeto contou com um trabalho multidis-
ciplinar, reunião com médicos, enfermeiros, 
chefes, engenheiros, arquitetos, toda a equi-
pe pensando em soluções práticas, rápidas e 
de menor custo!

Trabalhamos também para melhorar o con-
forto dos profissionais que estão na linha de 
frente, para oferecer um repouso com chu-
veiro elétrico, ar-condicionado, tomada para 
computador, notebook. Os heróis merecem!

Vemos medo em alguns profissionais, mas 
vemos muita garra, muita esperança, falo 
não só dos médicos e enfermeiros que são 
sempre lembrados, mas também dos co-
peiros, maqueiros, equipe da limpeza, segu-
rança, portaria, profissionais da manutenção, 
etc. Cada um que sai bem do bloco de UTI Co-
vid19, que adaptamos, é uma vitória da equi-
pe. É um grito de gol! Salvamos mais um!

Sobre as informações técnicas do projeto?

Os projetos foram realizados baseados nas 
normas da ABNT e nas normas da ANVISA, 
as RDCs 50, 51, etc. O planejamento é a cha-
ve de tudo, a conversa com os profissionais 
de saúde é indispensável para um projeto 
hospitalar bem-sucedido. Depois disso nos 
debruçamos por várias horas, para elaborar o 
projeto, orçamento e adaptar os ambientes.

O fluxo foi estudado com a arquitetura e os 
diversos profissionais de saúde:

•Onde o paciente entra, onde entra o funcio-
nário paramentado, onde o funcionário sai e 

ARTIGOS
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desparamenta, quantos leitos são, onde fi-
cam as roupas limpas e sujas, onde entram 
as comidas, onde entra o lixo, etc.

•A pintura do ambiente deve ser do tipo epó-
xi, o forro de gesso para não possuir frestas 
que permitem a saída do ar contaminado. 

•Todo tipo de fresta deve ser vedado com si-
licone.

A partir daí conseguimos ter um norte para 
iniciar o trabalho da engenharia, viabilizar 
cada ambiente.

Da parte da climatização, ela é estudada para 
o conforto e para a exaustão do ar contami-
nado. Todo o dimensionamento é realizado 
para permitir as trocas de ar do ambiente 
e ter conhecimento para onde vai o ar con-
taminado, pois o ar que sai da UTI também 
pode contaminar o ambiente externo.  Quan-
to maior a exaustão, maior também a potên-
cia da central do ar-condicionado, pois mais 
ar frio também sairá do ambiente.

Para a filtragem do AR, devem ser utilizados 
filtros do tipo HEPA.

As torneiras devem ser acionadas por coto-
velo, pelo pé ou sensor, mas nunca a que uti-
liza as mãos para acionamento.

A rede elétrica deve ser projetada com o ní-
vel máximo de confiabilidade, cada conexão 
deve ser inspecionada, cada tomada foi che-
cada para não possuir folgas nas conexões, 
pois um desarme de um disjuntor em um 
equipamento de ventilação pode ser fatal.

As luminárias devem possuir difusor para 
permitir a limpeza, não são aceitas luminá-
rias com aletas, pois permitem o acúmulo de 
bactérias.

A cor das lâmpadas neutras, para facilitar 
que os profissionais de saúde encontrem os 
acessos mais facilmente.

A alimentação elétrica dos exaustores, corti-
nas de ar e central de ar-condicionado devem 
possuir folga, caso se aumente o número de 
equipamentos.

Foram utilizados circuitos com folga de 50%, 
cabos sempre de cobre (norma hospitalar 
não permite de alumínio) com isolação dupla 
do tipo HEPR, cada leito com dois circuitos, 
10 tomadas por leito, e cada leito com uma 
tomada para equipamento de raio-x. Todos 
os quadros contando com DPS para proteger 
de surtos que danifiquem os equipamentos 
críticos. São monitorados os níveis de tensão 
elétrica para ter certeza que os equipamen-
tos não estão sofrendo com a rede elétrica. 
Os quadros foram inspecionados semanal-
mente no primeiro mês para ter certeza que 
não havia aquecimento.

Deve ser prevista instalação para equipa-
mentos de hemodiálise, pontos de água tra-
tada, esgoto e pontos elétricos com potência 
suficiente. Os equipamentos de hemodiálise 
tradicionais drenam muita potência da rede 
elétrica.

Não são utilizados DRs em equipamentos de 
ventilação mecânica ou invasivos e  sim o sis-
tema IT-médico.

Essas são algumas informações rápidas so-
bre o projeto que participei! Estou disponível 
para passar mais informações sobre o pro-
jeto, para quem precisa salvar vidas! Vamos 
cumprir o nosso dever como engenheiros de 
servir a sociedade.
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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A QUALIDADE DO AR 
INTERIOR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS (QAI)

Por Alexandre Valença
Engenheiro Mecânico

O AR que respiramos é o único BEM PÚBLCIO 
em escala global da humanidade, portanto, 
sua qualidadede deverá ser encarada como 
uma questão de SAÚDE PÚBLICA.

Na Inglaterra de 1750, surge a primeira Re-
volução Industrial, mudando a estrutura so-
cioeconômica da Europa, criando um novo 
modelo de crescimento para o mundo. 
 
Aquele modelo, deu origem a novas fontes 
poluidoras do ar, queimando o carvão e os 
combustíveis fósseis (até os dias atuais , os 
maiores contaminantes da atmosfera respi-
rável) como principais fontes de energia.

Enquanto no continente europeu a indus-
trialização ja mostrava seus efeitos danosos 
a saúde humana, no Brasil, surgia a ideolo-
gia desenvolvimentista forjada pela dimi-
nuição das exportações brasileiras, conse-
quencia imediata da grande depressão de 
1929/1930.

O governo Vargas, deu um robusto impulso 
no processo de industrialização gerando um 
grande desenvolvimeto econômico e uma 
total inversão no fluxo socioeconomico das 
pessoas e empresas, acelerando a migração 
desordenada das pessoas do campo para 
criarem, o que mais tarde seriam os centros 
urbanos e favelas. Em 1940 o processo de in-
dustrialização foi alavancado, ocorrendo um 
vigoroso incentivo inustrial-estatal surgindo 
as empresas estatais. Em 1972 em Estocol-
mo, durante a Conferência Mundial das Na-
ções Unidas sobre o Meio Ambiente Huma-
no, o governo brasileiro defendeu a tese de 
que o controle da poluição era um entrave 
ao progresso e articulou inicialmente a vin-
da de indústrias poluidoras para a cidade de 
Cubatão, em São Paulo. Assim, as indústrias, 

mesmo que desprovidas dos necessários sis-
temas de controle de poluentes e/ou em áre-
as inadequadas à dissipação dos mesmos, 
resultando, dessa maneira, em alta poluição 
ambiental, submetendo populações a con-
viverem em áreas com elevada deterioração 
ambiental e precária qualidade do ar. Ou seja, 
os impactos ambientais causados pelo de-
senvolvimento desordenado, provenientes 
da poluição, eram concretos e, o mal neces-
sário advindo dos benefícios propiciados pelo 
progresso, deveriam ser desculpadas.

Agora, focadas na minimização dos efeitos 
exponenciais da poluição atmosférica nos        
centros urbanos e na sustentabilidade, novos 
projetos priorizam a otimização energética e 
baseam-se no isolamento térmico e estan-
queidade dos ambientes a serem climatiza-
dos mecanicamente. Tratando-se de um país 
tropical, no Brasil, tal modelo foi largamente 
difundido. Porém, percebeu-se que as con-
centrações de poluentes no ambiente inter-
no poderiam alcançar elevados níveis, caso 
fossem comparados com os padrões do am-
biente externo.

Ao referir-se a tal assunto, a Organização 
Mundial de Saúde – OMS afirma que a polui-
ção do ar interior é vista como um dos princi-
pais danos de saúde pública no âmbito mun-
dial. 

Dessa forma, a relação de causa e efeito en-
tre poluentes atmosféricos e danos à saúde, 
motivaram a criação de órgãos ambientais 
pelo mundo a fora. Em 1981 no Brasil, foi 
editada a Lei nº. 6.938 instituindo a Política 
Nacional do Meio Ambiente – PNMA, come-
çando alí o  controle da poluição atmosférica; 
o controle das emissões e o monitoramento 
da qualidade do ar, seriam agora de respon-
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sabilidade do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA, sob a forma das Reso-
luções CONAMA n° 018 de 06/05/1986, n° 
005 de 15/06/1989, n° 003 de 28/06/1990 
(CONAMA, 2015).

Na Constituição de 1988, enfim, foi inserido 
no Título VIII – Da Ordem Social. Sobre o meio 
ambiente o art 225:

art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as pre-
sentes e futuras gerações.

Levado por esse novo contexto, em 1989, o 
governo federal, por intermédio da Resolu-
ção CONAMA n° 005 de 15/06/1989, criou o 
Programa Nacional de Controle da Qualidade 
do Ar – PRONAR, tendo como objetivo:

Permitir o desenvolvimento econômico e social 
do país de forma ambientalmente segura, pela 
limitação dos níveis de emissão de poluentes 
por fontes de poluição atmosférica, com vistas à 
melhora da qualidade do ar, ao atendimento dos 
padrões estabelecidos e o não comprometimen-
to da qualidade do ar nas áreas consideradas 
não degradadas (PORTAL DO MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, 2015).

Até aqui, tudo ainda estava relacionado a 
qualidade do ar exterior.
         
Diz-se no entanto, que a morte do Ministro 
das Comunicações Sergio Motta motivada 
por pneumonia bacteriana (Legionellas Pneu-
mophilas foram encontradas no sistema 
de climatização de seu gabinete e em seus 
pulmões), acelerou a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, a publicar em 
agosto de 1998 a portaria de Nº 3523, insti-
tuindo a obrigatoriedade do PMOC - Plano de 
Manutenção, Operação e Controle dos siste-
mas de climatização de uso coletivo particu-

lar e/ou públicos, onde a capacidade instalada 
seja igual ou superior a 5TR ou 60.000BTU.

A ANVISA, edita em outubro de 2000 a RE-
SOLUÇÃO – RE Nº 176.
 
Como em uma avaliação de QAI são monito-
radas inúmeras variáveis, e visando reestru-
turar e renovar a RE Nº 176, a ANVISA através 
de grupo técnico (Instituições de pesquisas e 
ensino, INMETRO e outras associações),  pú-
blica em janeiro de 2003 a Resolução - RE nº 
9, definindo valores máximos recomendáveis 
para contaminação biológica, química e parâ-
metros  fisicos do Ar Interior, a identificação 
das fontes poluentes de natureza biológica, 
química e fisicas, métodos analíticos e as re-
comendações para controle. Tudo isto sendo 
aplicável em ambientes climatizados de uso 
público e coletivo ja existentes e àqueles a 
serem instalados. Para que estas resoluções 
e portarias fossem sistematicamente cum-
pridas tecnicamente, em janeiro de 2018 foi 
promulgada a lei federal de Nº  13589 (co-
nhecida como a lei do PMOC)

Com o aumento do absenteísmo laboral,  
provocado por doenças respiratórias, os pes-
quisadores começaram a atribuir às baixas 
trocas de ar entre ambientes externo e in-
terno, como possível causa do adoecimento. 
Isto devido ao aumento nas taxas de poluen-
tes químicos e biológicos e as auterações nas 
condições fisicas do Ar Interior Climatizado.

Neste contexto e sabendo-se que os usuários 
de ambientes climatizados, em média são 
submetidos a 6h diárias em jornadas laborais 
ou a 4 horas em suas jornadas escolares (não 
considerando os ambientes de lazer e entre-
terimentos nem as jornadas duplas), garantir 
a Qualidade do Ar Interior dentro dos limites 
estabeleciodos pela ANVISA, OMS e Normas 
brasileiras será determinante para a redução 
nos risos de contaminações causadas  por 
agentes fisicos, quimicos e biológicos como  o 
vírus Sars-coV-2, causador da COVID-19.
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Sendo absoluto, nem com o rigoroso cumprimento do PMOC e a análise sistemática da  do Ar 
Interior, garantiremos a qualidade aceitável deste AR  se não tiver o projeto e sua execução (do 
sistema de climatização) OBEDECIDO a  RE-09 da ANVISA, quanto a RENOVAÇÃO MÍNIMA DE 
AR POR PESSOA HORA.

Para garantirmos de forma confiável e sustentável a QAI ACEITÁVEL, teremos que quebrar 
paradigmas de MERCADO, e exigirmos que profissionais capacitados e habilitados projetem 
os sistemas de climatização dentro do que estabelece a RE-09 da ANVISA e que o PMOC da 
mesma forma seja cumprido, além de diminuirmos os intervalos entre as análises da qualida-
de do AR INTERIOR.

Todos os ambientes climatizados mecanicamente, devem ser dotados de renovação de ar 
conforme a RE-09 da ANVISA.
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CREA-PE FORTALECE PROGRAMA MULHER
DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA
Consciente das questões relativas as difíceis condições de vida das mulheres, e da necessi-
dade de dar um basta nas diferenças que envolvem o machismo, as desigualdades salariais, 
a dificuldade de exercer liderança no mercado de trabalho, submissão, humilhação e, ainda a 
violência e o feminicídio, o presidente Evandro Alencar tem investido em iniciativas que valo-
rizem a mulher e a sua participação no Sistema.

Nos dois mandatos, à frente do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Per-
nambuco (Crea-PE), o presidente Evandro 
Alencar tem apoiado todos os movimentos 
que visam a equidade de gênero, como tem 
incluído as mulheres em todas as esferas do 
Conselho.

Alguns números mostram esse esforço. Atu-
almente, no Regional pernambucano, são 
103 colaboradoras, num quadro total de 165. 
Elas ocupam 21 dos 27 cargos de liderança no 
órgão. Elas lideram gerências, divisões, seto-
res, assessorias, chefia de gabinete, auditoria, 
assessorias, comissão de licitação e secreta-
ria. Outro importante exemplo, é a presença 
de mulheres em várias das suas diretorias, no 
seleto grupo de membros do Comitê Tecnoló-
gico Permanente do Crea-PE (CTP), na coor-
denação de inspetorias, nas iniciativas de tra-
balhos voluntários como a visita técnica feita 
por especialistas a Barragem de Serro Azul, 
as ações do Blitz no Crea, onde especialistas 
também voluntariamente, verificam in loco, 
as condições de segurança dos equipamen-
tos públicos e demais representações.

Nessa linha, o presidente do Crea-PE rea-
lizou, em homenagem ao Dia da Mulher de 
2020, o 1º Encontro de Mulheres Crea-PE. 
O evento reuniu colaboradoras do Conselho 
num evento que contou com coordenação da 
diretora Financeira do Conselho, Hilda Wa-
nderley Gomes, vice-governadora Luciana 
Santos, secretária estadual de Infraestrutura 
e Recursos Hídricos Fernandha Batista, presi-
dente da Compesa Manuela Marinho, presi-
dente da Emlurb Marília Dantas e a secretá-

ria Executiva da AEAMBS-PE, Thaís Patu. Na 
oportunidade cada uma das convidadas falou 
das suas experiências como mulheres, mães 
e trabalhadoras, trazendo, inclusive exemplos 
de preconceitos vivenciados no decorrer das 
suas carreiras profissionais.

No Encontro, o presidente Evandro Alencar 
falou da importância da iniciativa, saudando 
as mulheres conselheiras, diretoras e cola-
boradoras, assim como aquelas que 
desenvolvem atividades na ges-
tão pública e privada do Estado, 
falando da honra e da satisfação de 
participar do Programa que tem 
o objetivo de valorizar o protago-
nismo da mulher, disse. 

A agenda fez parte do Progra-
ma Mulher do Sistema Confea/
Crea e Mútua que está sendo 
desenvolvido em nível na-
cional com a finalidade de 
atingir o Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 
nº 05 da Agenda Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
bem como fomentar a criação de 
políticas de equidade de gênero, que 
consigam mobilizar mulheres 
engenheiras, agrônomas e 
da área das geociências 
dentro das entidades de 
classe e Conselhos Regio-
nais, a fim de ampliar a 
participação feminina 
no Sistema para que 
haja mais represen-
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tatividade em cargos eletivos e posições de 
decisões, como conselheiras, presidentes de 
Creas e coordenadoras de Câmaras Especia-
lizadas.

Com a criação do Programa, todas as inicia-
tivas irão convergir para ações que tenham 
como foco acabar com a forma desrespeitosa 
com que são tratadas as mulheres brasileiras.  
A iniciativa do federal, tem como meta sensi-
bilizar todos os gestores dos estados brasi-
leiros para que abracem a causa e comecem a 
atuar com objetivos voltados para a matéria.

A coordenadoria do Comitê, do Programa 
Mulher do Sistema Confea/Crea/ Mútua ex-
plica que o Programa pretende, entre outros 
objetivos, contribuir para que o país alcance a 
igualdade de gênero e empodere mulheres e 
meninas.

Com 16 ações práticas específicas, o Progra-
ma Mulher do Sistema Confea/Crea buscará 
fomentar a elaboração de políticas atrativas 
para mulheres engenheiras, agrônomas e da 
área das geociências serem protagonistas 
nas diversas entidades de classe e Conselhos 
Regionais, a fim de ampliar a participação em 
todas as esferas do Sistema profissional. 

EXPERIÊNCIAS 
Outras Iniciativas de valorização à participa-
ção  das mulheres no Sistema vêm sendo 
também tomadas pelo Crea-PE, por meio 
do Programa Crea-JR. Durante a troca de ex-
periências ao final de um debate que acon-
teceu em Brasília em fevereiro de 2020, foi 
informado, pela coordenação do Programa 
Crea-JR/PE, frisou que a ex-coordenadora, 
Laisa Barreto, está na nacional como coor-
denadora adjunta. E apresentou o “case de 
sucesso” do projeto Mulheres no Mercado 
de Trabalho, que foi destaque nacional no 
Crea-JR por 30 vezes em 2019, quando o 
Núcleo Agreste do Crea-JR tomou a iniciativa 
de promover cortes de cabelo para a produ-
ção de perucas para mulheres em tratamen-
to de câncer no Estado.
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DRONES ABASTECEM 
PLATAFORMAS ESTRATÉGICAS 

FRENTE À COVID-19 EM 
PERNAMBUCO

Parece mesmo não ter fim os diversos caminhos que a tecnologia pode 
percorrer para ajudar a melhorar e a salvar a vida dos cidadãos. A afirma-
ção se confirma todos os dias nos quatro cantos do mundo, onde a tec-
nologia nas áreas das Engenharias, Geografia e Geociências trazem solu-
ções, muitas delas inovadoras nas frentes de trabalhos que estão sendo 
desenvolvidas para conter a pandemia mundial do novo coronavírus.
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Desde o início de abril, pesquisadores da Uni-
versidade Federal e Federal Rural de Per-
nambuco (UFPE/UFRPE), estão utilizando 
três drones adaptados com câmeras termais 
ou infravermelho, que estão sobrevoando re-
giões do Grande Recife para monitorar aglo-
merações nas ruas, assim como medir a tem-
peratura do corpo. Esse dado é estratégico, 
na medida em que a febre é um dos sintomas 
das pessoas contaminadas pela COVID-19. 
Além de indicar locais com aglomerações o 
equipamento tem um sistema de sonoriza-
ção que solicita as pessoas que mantenham 
o distanciamento social e evitem aglomera-
ções.

De suma importância para o controle das aglo-
merações, assim como indispensável para as 
ações que dependem das informações obti-
das por meio dos sobrevoos os drones, nesse 
primeiro momento, são um projeto piloto que 
dará origem a um investimento mais abran-
gente, no que se refere ao alcance territorial, 
assim como a quantidade de informações 
que poderão ser captadas pelas imagens de 
satélite, como explicou o coordenador do Ins-
tituto para Redução de Riscos e Desastres da 
UFRPE, Hernande Pereira da Silva. 

“Essas primeiras análises estão sendo es-
tudadas e diagnosticadas para que o pro-
jeto consiga ter uma abrangência estadual 
quando as imagens de drones forem substi-
tuídas por imagens de satélites. A partir daí 
teremos uma leitura que alcançará todo o 
estado e, para que possamos fazer o traba-
lho com a precisão necessária estamos uti-
lizando as imagens obtidas no Recife e Re-
gião Metropolita para nos aperfeiçoarmos 
para uma ação mais complexa e ampliada”, 
explicou.

Atualmente, as imagens captadas em horá-
rios distintos, 3 vezes por dia (manhã, início e 
final da tarde) pelos drones são enviadas em 
tempo real para o centro Integrado Operacio-
nal da Secretaria  Defesa Social (Ciodes) e, a 
partir das imagens é possível definir as medi-

das para dispersar as aglomerações, que, em 
geral têm sido feitas com o encaminhamento 
de equipes aos locais para fazer o convenci-
mento da população no sentido de se disper-
sar.

As informações obtidas pelos equipamentos 
também se transformam em mapas e gráfi-
cos feitos e interpretados pelos pesquisado-
res das universidades, por meio dos quais é 
possível saber onde tem mais gente circu-
lando e, consequentemente, onde o risco de 
propagação do vírus é maior. Os dados cole-
tados abastecem a cada cinco dias uma pla-
taforma, disponível às autoridades da Secre-
taria Estadual de Saúde de Pernambuco para 
que possam auxiliar nas medidas restritivas e 
preventivas. 

Com as imagens que serão obtidas por saté-
lite, a plataforma oferecerá uma radiografia 
da Covid-19 que possibilitará saber como é a 
distribuição dos casos confirmados em rela-
ção aos locais que têm mais gente nas ruas 
ou conforme a renda familiar, a idade, a tem-
peratura, o número de mortes, de infectados 
e até a velocidade de propagação da doença.

Hernando Pereira ressalta que estão sendo 
levantados recursos para a continuidade do 
trabalho e que, entre os colaboradores es-
tão o Laboratório de Imunopatologia (Lika) da 
UFPE, auxiliando na produção de testes para 
o Coronavírus, do Instituto para Redução de 
Riscos e Desastres de Pernambuco da UFR-
PE, do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) 
e do O Instituto Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia para Engenharia de Software (INES). 

“A partir do momento em que os gestores 
públicos recebem informações, podem tra-
çar planos de ações para minimizar o pro-
cesso de contaminação pela Covid-19”, de-
clarou o coordenador do instituto Hernande 
Pereira, acrescentando que o projeto é mul-
tidisciplinar e conta com aproximadamente 
30 profissionais das mais diversas áreas de 
conhecimento.
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iversos setores estão em situação de vulnerabilidade a partir 
da pandemia do novo coronavírus no Brasil. No que se refere 
à atividade da pesca artesanal a da aquicultura familiar, em 
Pernambuco, o problema não é diferente, diz o conselheiro do 
Crea-PE e presidente da Associação dos Engenheiros de Pes-
ca de Pernambuco (AEAP-PE), Rodolfo Rangel.

Para Rangel, a situação de dificuldade dos pescadores e aqui-
cultores é longa. “Tivemos o desastre ecológico com o der-
ramamento de óleo na costa nordestina e agora, quando 
pensávamos em melhorar, nos chega a Covid-19. O grande 
problema do setor é que apesar de continuar trabalhando, os 
pescadores não conseguem vender o pescado em virtude do 

DIFICULDADES DOS 
SETORES PESQUEIRO 
E DE CARCINICULTURA 
PREOCUPAM PRESIDENTES 
DE ENTIDADES DE CLASSE
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isolamento social e do fechamento do comér-
cio local e feiras livres”, afirma.

Rodolfo diz que, a Associação vem se organi-
zando para fazer reuniões por teleconferência 
com diretores e demais engenheiros associa-
dos para discutir alternativas que possam ser 
aplicadas através de políticas públicas, tanto 
por parte do governo estadual quanto federal. 
A pretensão é criar um docimento que docu-
mento viabilize a retomada das condições de 
trabalho dos pescadores e aquicultores em 
julho. “Estamos à disposição dos governos 
para colaborarmos com a retomada da ativi-
dade pesqueira tão importante para o nosso 
Estado e para as famílias de vivem da pesca e 
da aquicultura. Estamos convencidos de que 
com a parceria poderemos voltar a ter um se-
tor revigorado e fortalecido”, aposta o enge-
nheiro.

O presidente da associação também se mos-
trou preocupado com a precariedade das 
condições de isolamento social dessa par-
te da população.  “A falta de renda também 
os impede de comprar produtos de higiene e 

limpeza necessários para se prevenir contra 
a pandemia. Imagine que tipo de isolamen-
to pode haver na casa de um pescador onde, 
em geral, há famílias numerosas que moram 
em residências pequenas. Muitas casas não 
têm condições adequadas para o isolamento 
de pessoas suspeitas de estarem contamina-
das e nem mesmo para resguardar os idosos” 
pontuou. 

Provisoriamente, Rodolfo aposta na volta de 
benefícios como o Chapéu de Palha e a inclu-
são dos pescadores no auxílio emergencial, 
como alternativa para a difícil situação das 
comunidades.

Um outro nicho do setor, a  carcinicultura que 
é atividade de criação de camarões em  vivei-
ros, tem utilizado a criatividade para não ser 
presa fácil no declínio da condição econômica 
dos proprietários das fazendas de camarão 
em razão das diversas medidas restritivas 
impostas pela pandemia do novo coronavírus.
De acordo com o presidente da Associação 
dos Produtores de Camarão do Estado de 
Pernambuco (Aprocampe) e coordenador 
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da Câmara Especializada de Engenharia de 
Pesca do Conselho Regional de Pernambu-
co (Crea-PE), engenheiro de pesca André da 
Silva Melo, a retração no consumo do crustá-
ceo e a consequente baixa do preço da iguaria 
fez com que ele e seu sócio na Fazenda Praia 
de Catuama, apostassem num novo modelo 
de entrega, por delivery, com vendas feitas 
por WhatsApp. “Assim conseguimos fazer as 
nossas negociações sem os atravessadores o 
que, obviamente nos faz ter um lucro sobre 
o produto que entregamos diretamente em 
bares, restaurantes, hotéis, pousadas, mer-
cados”, explica.

Ele conta que se divide com o sócio e con-
seguem fazer entregas nas áreas do Recife, 
Jaboatão, Paulista, Olinda, Carpina e arredo-
res, além de Goiana.

Com relação aos cuidados que estão sen-
do tomados em virtude da pandemia, o en-
genheiro explicou que a atividade não tem 
obrigatoriedade do uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) e que o processo é 
simples. “Os camarões são retirados dos tan-
ques vão para uma esteira com bastante gelo 
onde são tratados e embalados para a entre-
ga”. Quanto aos funcionários, André explica 
que é mantido o distanciamento, evitando 
aglomerações, acrescentando que a fazenda 
dispõe de banheiro e roupas apropriadas que 
eles usam após tomarem banho na chegada, 
trabalham com botas e luvas. No final do ex-
pediente, tomam banho e trocam as fardas 
por suas roupas pessoais, informa.

Com relação aos incentivos dados aos produ-
tores pelo poder público, diz não existir, con-
tando que, à frente da associação negociou 
diretamente com os fornecedores menores 
preços para as rações, larvas,  prebióticos e 
probióticos, calcários, cloro, fertilizantes e 
produtos para a limpeza dos viveiros. 

Como em qualquer cultura a cacinicultura 
apresenta especificidades que requerem cui-
dados para os quais são necessários investi-
mentos. Como exemplo, André Melo citou a 

contaminação dos camarões em 2011 pelo 
que chamam da Mancha Branca. Uma doença 
causada pelo stress dos crustáceos e, embo-
ra o consumo do crustáceo com essa altera-
ção não seja prejudicial ao consumo humano, 
o número de camarões que sobrevivem a do-
ença é muito pouco já que eles apresentam 
fadiga e letargia que os impede de se alimen-
tar, levando-os à morte.

Sobre a ajuda ele explica: para tratar essa do-
ença que tem fundo emocional é necessário 
que haja menos camarões confinados por 
metro quadrado, que seja realizada análise 
genética para detecção dessa e demais do-
enças que atingem o crustáceo, controle da 
temperatura da água dos tanques que deve 
variar entre 31 e 32 graus já que, se baixar ou 
aumentar muito, eleva o volume de mortali-
dade dos camarões, capacidade de controle 
na oxigenação da água, acompanhamento de 
técnicos que tenham conhecimento sobre os 
cuidados necessários para o cultivo do animal. 
“Tudo isso requer altos investimentos e, se ti-
véssemos ajuda semelhante ao seguro safra, 
poderíamos ter maior condição de cultivo e de 
rentabilidade”, explica.

Por fim, André lembra que a liberação da li-
cença ambiental também se constitui num 
grande problema para quem deseja regulari-
zar as suas fazendas.
Sobre eventuais perigos de contaminação 
dos pescados, crustáceos e moluscos, pelo 
novo coronavírus, e consequente contamina-
ção de humanos, a Comunicação do Crea-PE 
entrevistou a professora da Universidade Fe-
deral Rural de Pernambuco (UFRPE), Suzyane 
Cabral, estudiosa de matéria relativa à sani-
dade do pescado que esclareceu. “Até onde se 
sabe, não há qualquer relação de contamina-
ção pelo novo coronavírus em pescados. Toda 
evidência científica que temos hoje em termos 
de animais infectados foi em animais domés-
ticos ou em animais que tiveram contato com 
homens infectados e, todos eram mamíferos. 
Então como já explicado não há comprovação 
cientifica para o questionamento no que se 
refere à contaminação do pescado”, concluiu.
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A prevenção 
à Covid-19 é 
responsabilidade 
de todos nós!

#Cuide-Se INTEGRAÇÃO &
FORTALECIMENTO
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A Comissão Eleitoral Federal (CEF), 
prorrogou para 15 de julho, em vir-
tude das medidas de segurança para 
conter a pandemia do novo corona-

vírus, as eleições do Sistema Confea/Crea e 
Mútua em todo o País. No pleito, que acon-
teceria no dia 03 de junho e foi reprograma-
do, há candidatos às vagas de presidente do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, 
diretores da Mútua e, em alguns estados, 
conselheiros federais.

Dentre as motivações para a deliberação, está 
o envio do Ofício nº 759/2020/CONFEA, pelo 
qual a CEF solicitou às Comissões Eleitorais 
Regionais (CER), documentos/informações a 
respeito de decretos estaduais e municipais, 
em vigor, relativos às medidas gerais e pre-
ventivas frente à pandemia do novo coronaví-
rus (COVID-19) bem como a situação atual da 
cessão das urnas eletrônicas junto à Justiça 
Eleitoral.

Como a maioria revelou determinações locais 
referentes ao isolamento social, o  adiamento 
das eleições do Sistema foi definido pela De-
liberação nº 90/2020, de 06 de abril de 2020, 
e aprovado pelo plenário do Confea. A alte-
ração da Decisão Plenária nº PL-1880/2019, 
fixa o dia 15 de julho de 2020 para as Eleições 
Gerais do Sistema Confea/Crea 2020. Outros 
ajustes deverão ocorrer no calendário eleito-
ral como: a data-limite para quitação de even-
tuais débitos pelos profissionais para fins de 
ser considerado eleitor, passou de 4 de maio, 
para 15 de junho de 2020, a mesma data fi-
xou também prazo final para mudança do lo-
cal de votação dos eleitores que desejarem, 
sendo mantidas as demais considerações do 
referido item. 

A data-limite para as Comissões Eleitorais 
Regionais encaminharem à CEF, por meio ele-
trônico, o mapa geral de apuração e a ata final 
da eleição, prevista inicialmente para 8 de ju-
nho, foi transferida para 20 de julho de 2020. 
A data-limite para a Comissão Eleitoral Fede-
ral consolidar os dados e informações, enca-

minhando ao Plenário do Confea a proposta 
de homologação dos resultados das Eleições 
2020, foi de 23 de junho, para 7 de agosto de 
2020.

A data-limite para o Plenário do Confea ho-
mologar os resultados das Eleições 2020, era 
26 de junho, passa a ser em 14 de agosto de 
2020 e, a data de divulgação pela Comissão 
Eleitoral Federal do edital contendo os resul-
tados homologados pelo Plenário do Confea 
das Eleições 2020, foi de 29 de junho, para 17 
de agosto de 2020. 

A deliberação diz ainda que deverão se man-
ter inalterados todos os demais itens e su-
bitens do Calendário Eleitoral aprovado pela 
Decisão Plenária nº PL-1880/2019, inclusive 
quanto à fase de recursos ao Plenário do Con-
fea dos julgamentos dos registros de candi-
datura no âmbito do processo eleitoral 2020, 
bem como as considerações, orientações e 
referências contidas no Calendário Eleitoral 
que não sejam conflitantes com a presente 
decisão. 

Os Tribunais Eleitorais Regionais (TRE), in-
formaram que em virtude das eleições mu-
nicipais previstas para outubro de 2020, nos 
5.570 municípios brasileiros, com escolha dos 
cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, 
não poderão ceder as urnas eletrônicas. As-
sim, as eleições do Sistema em todo o país 
deverão ser feitas em urnas manuais (lona).
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CREA-PE TEM FORÇA TAREFA E NOVAS ESTRATÉGIAS 
DIANTE DA PANDEMIA 

Reinventar e ressignificar. Nunca antes, 
estas duas palavras fizeram tanto 
sentido para a população mundial. A 
pandemia provocada pelo novo co-

ronavírus atingiu a todos indistintamente. 
No que se refere ao mundo corporativo, ne-
gócios, empresas, relações econômicas e in-
vestimentos de toda sorte, também sofreram 
impactos, principalmente o mercado informal. 

O Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Pernambuco (Crea-PE), vive de-
safios sem precedentes neste ciclo em que 
completa 86 anos de fundação. Buscando 
se manter na vanguarda das inovações tec-
nológicas, neste 2020, apostou em alterna-
tivas mais eficazes e eficientes para atender 
aos anseios dos profissionais, empresas e da 
sociedade. Esse foi o objetivo, em cada passo 
dado, especialmente atento ao apoio a seto-
res como a Construção Civil, historicamente, 
um dos primeiros segmentos a contabilizar 
prejuízos diante de dificuldades econômicas.

Do ponto de vista administrativo, implemen-
tou uma série de medidas visando a proteção 
dos colaboradores, assim como o combate à 
disseminação da Covid-19. A partir das Por-
tarias Nº 036 de 17 de março de 2020 e Nº 
043 de 30 de março de 2020, estabeleceu, 
entre outras medidas, a suspensão de via-
gens municipais, estaduais, nacionais e inter-
nacionais e formalizou o Programa Especial 
de Tele Trabalho.

O Crea-PE seguiu superando dificuldades a 
todo vapor: implantou um organizado siste-
ma de funcionamento em home office,  ino-
vou com a realização on line, por vídeo confe-
rência, de agendas como plenárias e reuniões 
técnicas, assumiu transmissão digital dos 
projetos Terça no Crea, criou e lançou o Proje-
to Crea Orienta, ambos via live no canal do ór-
gão no Instagram, além de aparelhar todos os 
setores para atenderem o mais rapidamente 

os profissionais que precisassem dos servi-
ços. “Uma verdadeira força tarefa foi orques-
trada de forma tão harmônica que os índices 
indicam o desempenho superior de todos na 
execução dos trabalhos de forma ágil e res-
ponsável”, afirma o presidente do Crea-PE, 
Evandro Alencar.

Áreas estratégicas

O número de atendimentos foi recorde. De 
acordo com informações da Gerência de Con-
trole de Processos – GCP, de 17 de março, 
início do teletrabalho até 19 de junho foram 
feitos:

Função finalística do Crea-PE, a Fiscaliza-
ção tem por objetivo orientar e fiscalizar o 
exercício dos profissionais de Engenharia, 
da Agronomia e das Geociências, de forma a 
assegurar a prestação de serviços técnicos 

6.391

10.295

3.578

1.717

Atendimentos de ligações e e-mails

Análises de Protocolos

Análises de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART)

Certidões de Acervo Técnico (CAT)
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reuniões com os outros órgãos participantes 
da FPI, o Crea-PE atuou em 296 ações de fis-
calização nos principais polos da folia no Es-
tado, apresentando um crescimento de mais 
de 50% em relação ao ano anterior.

Ao todo, foram realizadas 5.298 ações fis-
calizatórias entre janeiro e junho de 2020, 
nas quais, foram identificadas 805 infrações, 
envolvendo dinâmicas diferenciadas, mas o 
mesmo compromisso com resultados, an-
tes e durante a pandemia, conforme Evandro 
Alencar.

As parcerias do Crea-PE, área importante 
para garantir oportunidades a profissionais 
e estudantes ligados ao Sistema Confea/
Crea no estado, também mantiveram foco 
na inovação e na garantia do eficiente funcio-
namento, conforme destacou. O setor sofreu 
impacto nos resultados, em função da reali-
dade dos parceiros como os de gastronomia, 
que tiveram que suspender atividades, mas 
no segmento de maior atenção do Conselho, 
o de educação e qualificação profissional, a 
oferta de cursos on line, manteve descontos 
entre 10 e 62%, assegurou o presidente.

ou execução de obras com participação de 
profissional habilitado e em observância aos 
princípios éticos, econômicos, tecnológicos e 
ambientais compatíveis com as necessidades 
da sociedade. 

Embora apresente um caráter coercitivo, as 
Fiscalizações possuem, ao mesmo tempo, 
cunho educativo e preventivo, ressalta o pre-
sidente. No início do ano foram iniciadas as 
Fiscalizações Dirigidas que consistem na con-
centração de um grupo de Agentes Fiscais em 
cada Inspetoria, de forma a atender todos os 
setores econômicos, relacionados ao Sistema 
Confea/Crea e Mútua, presentes no municí-
pio. 

Segundo dados da Gerência de Fiscalização 
(GFIS) uma atividade especial, realizada no 
mês de fevereiro, envolveu as Fiscalizações 
Preventivas Integradas (FPI), que são ações 
realizadas juntamente com outros órgãos, 
de forma conjunta, cada parceiro dentro das 
suas atribuições, com foco na proteção à so-
ciedade durante o evento de maior dimensão 
realizado em Pernambuco, o Carnaval. 
Após um planejamento estratégico e diversas 



REVISTA 4ª EDIÇÃO

24

Nessa terça-feira, 07.07, o Conselho 
Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Pernambuco (Crea-PE), 
comemora os seus 86 anos de 
fundação, se reinventando, apri-

morando o funcionamento, inovando nas ati-
vidades estratégicas, como as de fiscalização 
do exercício profissional e, principalmente, 
desenvolvendo ações que visam os interes-
ses da população. Para marcar a data, está 
sendo lançado projeto inédito, de requalifi-
cação da sede, no Recife, com todos os deta-
lhes apresentados na nova edição da Revista 
Digital do Conselho, disponível para acesso a 
partir deste aniversário.

O presidente do órgão, Evandro Alencar tam-
bém cumpre agenda especial através de uma 
série de entrevistas em rádio, alcançando todo 
o Estado. Em 2020, enfrentando a pandemia 
do novo coronavírus, afirma que os desafios 
foram maiores, mas adaptando rotinas, crian-
do nova soluções, a gestão garante que os re-
sultados foram até aprimorados e ampliados.

Alencar, está à frente do órgão desde 2015, 
cumprindo dois mandatos consecutivos. Ele 
vê no aniversário do Crea-PE, o fortaleci-
mento da trajetória de trabalhos e conquistas 
marcadas pela dedicação, comprometimento 
e defesa dos direitos e anseios dos profissio-

CREA-PE:  86 ANOS COM
MAIS INOVAÇÃO
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nais e da sociedade pernambucana. “Traba-
lhamos com afinco, para que todos, profis-
sionais das Engenharias, da Agronomia e das 
Geociências, empresas e a sociedade possam 
se beneficiar com os serviços que prestamos. 
Durante mais de oito décadas a atuação do 
Crea-PE, tem reconhecida transparência, e 
eficiência priorizando o exercício legal da pro-
fissão, a segurança e a qualidade de vida da 
população”, afirma o presidente, engenheiro 
Civil Evandro de Alencar.

A ampliação dos atendimentos do Crea-PE, 
implantação do Sistema de Informações Téc-
nicas e Administrativas (Sitac), criação de Pro-
jetos e a celebração de parcerias, implantação 
de modelo de atendimento e funcionamento 
por tele trabalho, diante da pandemia, além 
das ações de Fiscalização mantidas com me-
didas de segurança e prevenção à Covid-19, 
realizadas em todo o estado, impulsionaram 
a participação do Crea-PE em diversos fóruns 
e a representatividade do Conselho aumen-
tou substancialmente.

Requalificação da Sede

A diretoria do Crea-PE aprovou projeto arqui-
tetônico que prevê melhorias no edifício sede, 
instalado em 1982. A gestão prevê, com todo 
o respeito ao projeto original, do arquiteto 
Florismundo Marques Lins Sobrinho, realizar 
intervenções nas áreas de uso público, como 
pavimento térreo, recepção, pátio de convi-
vência, fachadas e acessos.

O presidente explica que a prioridade é ade-
quar espaços estratégicos do edifício sede às 

soluções mais atuais de tecnologia, com uso 
de materiais, com base na eficiência energéti-
ca e no conforto ambiental.

Fizemos ainda uma “gentileza urbana”, ce-
dendo espaço de uso privativo do estaciona-
mento para a comunidade, através da feira 
de orgânicos que apoiamos semanalmente, 
destaca. Mais detalhes do projeto, podem ser 
conferidos no link (www.creape.org.br/requa-
lificacao-da-sede/).

Gestão na linha do tempo

Já no primeiro ano de mandato, o presidente 
Evandro Alencar criou o Crea-JR/Pernambu-
co, o Colégio de Entidades Regionais, o Co-
mitê Tecnológico Permanente, iniciou a rea-
lização das Plenárias Itinerantes, reativou a 
Inspetoria de Goiana e realizou o 1º Seminário 
Riquezas e Oportunidades do Semiárido. 

No ano seguinte inaugurou a Inspetoria de 
Afogados da Ingazeira; criou os Projetos Ter-
ça no Crea, Crea na Estrada e Blitz do Crea e 
implantou um serviço de atendimento itine-
rante, com a compra de um veículo que foi 
adaptado para funcionar nos locais onde não 

Projeto Área de Convivência

Pr
oj

et
o 

Ac
es

so
s 

e 
Fa

ch
ad

a
Pr

oj
et

o 
Re

ce
pç

ão

http://www.creape.org.br/requalificacao-da-sede/
http://www.creape.org.br/requalificacao-da-sede/


REVISTA 4ª EDIÇÃO

26

havia inspetorias do Conselho, chamado Crea 
Móvel. 

E assim, comemorando bons resultados, o 
Crea-PE se despediu de 2016 com números 
expressivos. Na contramão dos demais seto-
res, órgãos e empresas, a crise financeira que 
se instalou no País e deixou reflexos bastante 
negativos não trouxe impacto para as fisca-
lizações realizadas durante todo o exercício 
de 2016 pelo Crea-PE. Com os resultados 
obtidos, o presidente do Conselho, Evandro 
Alencar, tem mais motivos para comemorar 
os bons resultados nos primeiros dois anos 
de gestão.

De acordo com levantamento feito pela chefia 
da Fiscalização, os números se mantiveram 
com acréscimos significativos. Prova do que 
tem acontecido pode ser verificada, quan-
do se analisa os seguintes dados: no ano de 
2015, foram emitidos 959 autos de infração. 
Em 2016, ano crítico, principalmente, para 
o setor da construção civil, os números al-
cançaram percentuais que foram além dos 
200% dos resultados anteriores. Ao todo fo-
ram 1.360 autos de infração emitidos, apro-
ximadamente, 12 mil vistorias realizados na 
capital e no Interior do Estado, considerando 
apenas os resultados obtidos até o ultimo dia 
15 de dezembro.

A fiscalização do Conselho conta com a exper-
tise de uma equipe formada por uma Gerên-
cia, dois setores e 23 agentes de fiscalização 
que atuam em todo o Estado.

Todas essas ações foram fortalecidas no ano 
de 2017, terceiro e último do 1º mandato. 
Foi durante este ano, que o Crea-PE foi para 
estrada, fortalecendo projetos criados para 
aproximar os profissionais do Conselho, dá ci-
ência de como funcionam os ritos processuais 
e, solidificar o Projeto Terça no Crea como uma 
iniciativa de grande sucesso. Como espera-
do, em consequência de um trabalho voltado 
para os interesses dos profissionais do Siste-
ma Confea/Crea e Mútua, articulação, empre-

sarial, e política na defesa dos interesses de 
todos, inclusive da sociedade, com intensifi-
cação das Fiscalizações Dirigidas, o Crea-PE 
voltou ao seu lugar de destaque como órgão 
reconhecidamente importante para o estado.

A partir daí o Crea-PE assume o seu lugar e 
participa, como convidado de grandes even-
tos da Engenharia como: discussão das pers-
pectivas para a construção civil em Pernam-
buco; privatização da CHESF/ELETROBAS, 
comemora, depois de muito trabalho e diálo-
go com parlamentares, a instalação da Frente 
Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agro-
nomia e Tecnologia em Pernambuco; Encon-
tro Preparatório para o 8º Fórum Mundial da 
Água, entre tantos outros.

O patrimônio do Conselho também foi pre-
servado com as reformas da cobertura do 
prédio sede e dos sanitários masculinos e fe-
mininos de todos os andares, inclusive com 
ampliação do projeto de acessibilidade. Nova 
sede foi construída para a inspetoria de Ara-
ripina em 2019. Houve também aumento da 
frota de veículos destinados à Fiscalização, 
investimento em treinamentos para apro-
fundamento dos princípios éticos e às nor-
mas técnicas compatíveis com a legislação 
para a Fiscalização, com definição de ações e 
metodologias visando o aprimoramento e a 
melhoria da atuação dos agentes fiscais, bem 
como a troca de experiências e avaliação do 
andamento das metas estabelecidas.

Importante ressaltar o trabalho realizado pelo 
Crea-PE e um grupo de 20 profissionais vo-
luntários das mais diversas áreas da Enge-
nharia (civil, ambiental, pesca, entre outras), 
que teve como objetivo contribuir com as 
ações do Estado no que diz respeito a recu-
peração e mitigação das áreas atingidas pelas 
enchentes, em cinco dos municípios da Mata 
Sul do Estado, onde durante duas semanas 
foram avaliados. A ação, realizada durante 2 
semanas contou com a parceria da Defesa 
Civil e das prefeituras das cidades envolvidas, 
para trabalhos que envolveram vistorias em 
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pontes, barragens, estradas e sinais, deta-
lhando todos os indícios e patologias presen-
tes nos locais, por meio de laudos técnicos. 

Como resultado, o presidente Evandro Alen-
car entregou, ao secretário Executivo de De-
fesa Civil, e a Secretária Executiva de Gestão 
Estratégica da Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado (Seplag-PE), na época, re-
latórios do Projeto Apoio Técnico da Mata Sul.

Após vencer a eleição que o conduziu como 
presidente do Crea-PE por mais três anos, 
destaque para a FPI do Carnaval 2018, cria-
ção do projeto Conversa com o Presidente, 
onde Alencar participa de reuniões com pro-
fissionais dos diversos locais onde há inspe-
torias para ouvir opiniões e críticas dos pro-
fissionais. 

A participação do Crea-PE a convite do Minis-
tério Público da Fiscalização do Rio São Fran-
cisco, do simpósio sobre direitos das pessoas 
com deficiência; evento no SINDUSCON-PE 
sobre programa Minha Casa Minha Vida; par-
ticipação da apresentação do “Caderno de 
Construção Coletiva da Estratégia de Futu-
ro da Cidade”, na 247ª Reunião Ordinária, do 
Conselho de Desenvolvimento Urbano – CDU. 
Ainda se destacam a celebração de importan-
tes parcerias que beneficiam profissionais, 
colaboradores, integrantes do Crea do Crea-
-JR/PE, fortalecimento e maior abrangência 
dos temas debatidos nos diversos projetos 
do Conselho e a realização do 1º. Encontro de 
Mulheres do Sistema Confea/Crea, em Per-
nambuco, em 2020, sem dúvida, marcos na 
história do Conselho.

Enfrentamento da Pandemia

O ano de 2020, chega com a pandemia do 
novo coronavírus, logo após a FPI do Carnaval 
2020 e, como no mundo inteiro, foram neces-
sárias mudanças, urgentes e importantes na 
vida dos cidadãos, assim como nas empresas, 
órgãos e demais instituições do mundo cor-
porativo.

Para enfrentar esse momento de grande ins-
tabilidade o Crea-PE se reinventou com o ob-
jetivo de salvaguardar a saúde dos conselhei-
ros, diretores, colaboradores e o público que 
frequenta as dependências da sede, escritó-
rios e inspetorias, passando rapidamente a 
desenvolver um trabalho de home office e de 
tele reuniões que viabilizaram a manutenção 
das reuniões plenárias, das câmaras especia-
lizadas, gerências, Presidência e Staff, do Pro-
jeto Terça no Crea, que agora é transmitido 
por live do Conselho no Instagram e, como se 
não bastasse, a do novo projeto Crea Orien-
ta, com o objetivo de esclarecer dúvidas dos 
internautas na live do Crea-PE, transmitida 
todas as quintas-feiras, as 17h,assim como a 
manutenção da prestação de serviços via on 
line e atendimento telefônico para profissio-
nais e empresas em qualquer área do Con-
selho que necessite. No caos, a gratificação 
pelos anos de trabalho e investimentos para 
que fôssemos melhores sempre. E sem que 
ninguém pudesse prever, tivemos a nossa 
prova de fogo, sem atendimento presencial 
e alcançando, em alguns casos, resultados 
mais satisfatórios do que quando tudo “esta-
va normal”.

O trabalho de Evandro Alencar e da equipe, 
estruturou ainda todo o suporte à operação 
necessária para garantir democraticamente, 
o processo eleitoral do CREA-PE, com elei-
ções marcadas para 15 de julho. No apoio à 
CER -  Comissão Eleitoral Regional, atenden-
do determinações do Plenário e da CEF – Co-
missão Eleitoral Federal do Confea, mais uma 
missão cumprida com êxito.

“Desses 86 anos do Crea-PE, temos a 
satisfação e o orgulho de termos geri-
do o órgão por seis desses anos com 
responsabilidade, transparência e 
afinco. Estamos bastante satisfeitos 
com o trabalho que fizemos e com o 
legado que deixaremos para os nossos 
sucessores e para as futuras gerações 
de profissionais do nosso Sistema”, 
conclui empolgado Alencar. 



GERÊNCIA DE
POLÍTICAS
INSTITUCIONAIS (GPI)

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, 
PROJETOS E MARKETING

1º SEMESTRE + DE:

2.900 E-MAILS
940 PUBLICAÇÕES

810 LAYOUTS
670 DIRECTS

270 MATÉRIAS
250 PUBLICAÇÕES ELEIÇÕES
60 POSTS ESPERANÇA VIVA

40 TELECONFERÊNCIAS
7 LIVES TERÇA NO CREA

6 LIVES CREA ORIENTA
5 PALESTRAS

4 CADERNOS DO SEMIÁRIDO 
3 NOVAS AÇÕES CREA JR

2 REVISTAS DIGITAIS



Além da alteração da programação, Francis-
co Almeida acrescenta que a Soea de Goiâ-
nia deverá ser reestruturada para atender às 
orientações sanitárias implementadas nos 
diversos estados e municípios. “Vamos ter hi-
gienização, desinfecção. Esse será certamen-
te um dos principais aspectos dessa nova 
era”. Paralelamente, a 77ª Soea também será 
marcada “pela inovação, pela tecnologia, pela 
técnica e pela cultura”, afirma o presidente do 
Crea-GO.
 
Também nesta Soea estão inseridas palestras 
de especialistas sobre os efeitos da pandemia 
na Engenharia brasileira, como no impacto do 
consumo de energia, entre muitos outros.

O projeto Terça no Crea completou 4 anos de sucesso e para celebrar o seu aniversário no 
primeiro trimestre, promoveu uma programação especial através de parceria com o SEBRAE  
com temas como: Acesso ao Crédito e Planejamento e Gestão, além de outros assuntos rele-
vantes, para beneficiar os profissionais cadastros no Sistema Confea/Crea e Mútua.

Com o acontecimento da pandemia pelo Covid-19 e atendendo ao que preconiza a Secre-
taria Mundial de Saúde (SMS), o Ministério da Saúde e demais instituições, as palestras do 
Terça no Crea com público presencial foram paralisadas. O projeto retoma agenda através de 
formato digital, por meio de Lives ao vivo pelo Instagram do Conselho @creapernambuco , 
tendo o presidente Evandro Alencar como mediador dos temas: Crescimento da Engenharia 
Pós-Coronavírus; A importância da QAI – Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados 
Mecanicamente e PMOC; Garantia Pós-Obra; Inovação na Indústria e Impactos da Covis-19 
no Setor; Perícias Criminais no  mbito da Engenharia; Eficiência Energética versus Fachadas e 
Pandebuilding – a Inciativa da Molegolar em Resposta à Pandemia. O formato digital alcançou 
a média de 700 participantes.

Chefe da DCPM Suenya Aragão, professor da
UPE Alberto Casado e convidados

4



O Crea Jr-PE completa 5 anos com muito 
êxito, o projeto é considerado um dos mais 
ativos do País. Nesse semestre promoveu a 
Quarentena Produtiva em parceria com mais 
3 entidades estudantis: NUPEENP (Núcleo 
Pernambucano de Estudantes de Engenha-
ria de Produção), NUCEENP (Núcleo Cearense 
de Estudantes de Engenharia de Produção) 
e Otimiza Pró-Júnior, que teve como objetivo 
lançar uma série de webinars pela plataforma 
Youtube, sobre os mais variados assuntos, 
impactando 831 pessoas em 14 edições. Fo-
ram abordados os seguintes temas: Técnicas 
e Ferramentas da Produtividade; Desafios da 
Jovem Liderança; Belas, ousadas e de negó-
cios; Lean - da Indústria para os Hospitais; 
Desmascarando o Lean Six Sigma; Comunica-
ção - entenda o Poder das Palavras; Inovação 
em Tempos de Crise; Carreira em Foco; Inte-
ligência Emocional; Indústria 4.0; Empreen-
dedorismo; Educação Financeira; Gestão de 
Eventos e Por trás do Quarentena Produtiva.

No mesmo período foi lançado o Movimenta 
Crea Jr-PE pelos Núcleos Agreste, Sertão do 

Pajeú e Vale do São Francisco, para consoli-
dar e movimentar o trabalho fora da Região 
Metropolitana do Recife. As 3 edições tiveram 
transmissão via Youtube, pelo canal do Crea 
Jr-PE, com emissão de certificados on-line 
para os 107 participantes dos bate-papos: 
Como Manter o Foco; Realidade Pós-Pande-
mia - Tecnologia, Informação e Comunicação, 
e Consumo Inteligente de Energia.

O Instagram do Crea Jr-PE “bombou”, 9 vídeos 
curtos de caráter informativo foram publica-
dos no IGTV, alcançando 4.488 visualizações, 
além das 11.000 dos posts semanais e desa-
fios virtuais. 

As ações on-line não pararam por aí, o projeto 
fez uma ação social para sensibilização do pú-
blico para doação de sangue ao HEMOPE, re-
alizou 2 reuniões com todos os Núcleos com 
a participação média de 34 representantes, 
participou de 2 reuniões entre coordenadores 
gestores e estundantis e foi destaque 12 ve-
zes no Instagram do Crea Jr Nacional.

Posse das coordenadoras Estudantil e Adjunta do CREA Jr-PE/2020,
Eunnyce Freitas e Milena Moura, com as presenças do presidente do Crea-PE 
Evandro Alencar, da chefe da DCPM Suenya Aragão, da coordenadora Adjunta 
do CREA Jr Nacional Laisa Barreto e representantes do projeto.

Eunnyce
Freitas

Laisa
Barreto



O Crea-PE objetivando a aproximação com os profissionais cadastrados no Sistema, no perí-
odo de isolamento social devido a pandemia causada pelo Covid-19, lançou no mês de maio 
o projeto CREA ORIENTA, o qual promoveu uma série de Lives pelo Instagram @creapernam-
buco sobre os serviços do Conselho, às quintas-feiras, sempre às 17h.

Para tirar dúvidas sobre Processos, Fiscalização, Jurídico, entre outros, foram convidados os 
técnicos e responsáveis das áreas, com o presidente do Conselho como o mediador durante 
as transmissões ao vivo. Os conteúdos interativos proporcionam boa participação do público 
médio de 100 pessoas por edição.

CREA

Mediador do Crea Orienta, presidente do Crea-PE Evandro Alencar
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CREA MOVIMENTA
Ações integrativas on-line, por vídeo confe-

rência como aula de dança, vivência de horta 
caseira, dicas de receita light, apresentação 

de voz e violão, além de, palestras e parabéns 
para os aniversariantes do mês, também 

foram promovidas para os colaboradores, no 
último horário de expediente, nas sextas-fei-

ras desse período de quarentena.

CARNAVAL
Bloco Creativos fez a alegria dos foliões pelo 
quarto ano consecutivo no bairro do Espinhei-
ro, na capital pernambucana. A festa, que teve o 
Carnaval Tropical como tema, contou com a par-
ticipação do presidente, diretores, conselheiros, 
profissionais do Sistema, colaboradores, estu-
dantes e o público em geral.

DIA DAS MÃES
Dia das Mães foi comemorado com o tema 

Amor que Ultrapassa Todas as Barreiras. Um 
vídeo com as imagens dos colaboradores e suas 

mães, além de gif animado, foram publicados 
nas mídias digitais do Crea-PE.

CREA INDICA 
Sugestões de filmes, séries e livros foram 
enviadas às sextas-feiras para os colabo-
radores, durante o isolamento social de-
vido a pandemia do Covid-19.

Layouts desenvolvidos pela DCPM



REVISTA 4ª EDIÇÃO

33

GERÊNCIA DE
POLÍTICAS

INSTITUCIONAIS (GPI)AÇÕES DE PARCERIAS
O Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Pernambuco (Crea-PE) vem am-
pliando parcerias com diversas empresas e 
instituições de ensino. Dessa forma, os pro-
fissionais das áreas tecnológicas, em dia com 
a anuidade no Conselho, têm descontos es-
peciais em cursos e os mais variados serviços.
A iniciativa faz parte das ações do Crea-PE de 
valorização e capacitação profissional.

No primeiro bimestre de 2020 foi possível 
consolidar os dados do exercício anterior:
•Número de parceiros: 76
•Ganho Indireto: Aproximadamente
R$ 785.000,00 - descontos e bolsas
•Bolsas concedidas: 80, entre conselheiros, 
colaboradores, estudantes, inspetores, pro-
fissionais e dependentes.

Com o cenário trazido pela pandemia da CO-
VID-19, a Assessoria de Parcerias desenvol-
veu um planejamento estratégico para a área, 
contemplando as seguintes ações: Envio de 
e-mail para todos os parceiros, colocando o 
Crea-PE à disposição e incentivando a divul-
gação de ações e serviços adaptados à qua-
rentena; Captação de novos parceiros que es-
tejam oferecendo serviço remoto, delivery e 
cursos à distância; Divulgação no site, mídias 
sociais dos parceiros que já oferecem serviços 
on-line.

Mesmo com as dificuldades e limitações 
apresentadas, o Crea-PE conseguiu firmar 
11 novas parcerias no primeiro semestre de 
2020, das quais destacamos: Departamento 
de Engenharia da Produção da UFPE; Crea-
-BA; SEBRAE, Porto Digital, Jornal do Com-
mercio, dentre outras.

De janeiro a maio de 2020 já temos mais de 
R$ 86.000,00 em ganho indireto com as par-
cerias, 18 bolsas concedidas: e mais de 260 
profissionais beneficiados.

O Crea-PE continua acreditando que as par-
cerias são um excelente caminho de fortaleci-
mento mútuo, que proporciona às empresas 
parceiras a oportunidade de se colocar em 
evidência para os mais de 35 mil profissionais 
registrados e ativos no Crea, estudantes as-
sociados ao Crea-Jr e servidores. E para o Re-
gional, apresentam-se como uma alternativa 
de renovação, aperfeiçoamento da classe e 
uma forma prática de concessão de diversos 
benefícios para todos integram o Conselho.

Para conhecer mais detalhes sobre o projeto 
de parcerias do Crea-PE, acesse: http://www.

creape.org.br/parcerias/
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SOEA ADIADA PARA NOVEMBRO TEM 
APOIO DO CREA-PE

Como em todo o mundo, a pandemia do 
novo coronavírus tem motivado mu-
danças diversas no Brasil. Adaptações 
no modo de trabalhar e estudar, roti-

nas, nas agendas em geral, visam garantir a 
pandemia sob controle, evitando mais conta-
minação, e o crescente risco de óbitos no país 
Inteiro.

Comprometido com a segurança e proteção 
à vida e engajado numa luta que é de todos, 
desde o início da chegada do vírus no Brasil e 
dos registros dos primeiros casos, o Sistema 
Confea/Crea e Mútua, vem traçando planos 
de trabalho e ações que assegurem a presta-
ção dos serviços aos profissionais, empresas 
e à sociedade, sem comprometer a saúde e o 
bem-estar dos cidadãos.

Assim, até o último minuto, o Sistema estu-
dou a possibilidade de realizar a 77ª Semana 
Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), 
na data prevista para acontecer, em Goiânia 

(GO), de 2 a 5 de agosto, no Centro de Con-
venções Goiânia (CCGO).

Para o presidente do Crea-PE, Evandro Alen-
car, a realização do evento exige  garantias da 
saúde de todos os participantes. Vivemos um 
momento delicado onde estamos fazendo 
escolhas, às vezes, muito difíceis. “Mas não 
acredito que essa situação se manterá tão ar-
riscada até novembro”, disse.

Entendendo a gravidade do quadro,  a Con-
77Soea reunida no início de maio, através 
de videoconferência propôs o adiamento da 
Soea, maior evento da Engenharia do Siste-
ma, para o período de 23 a 26 de novembro.
Inicialmente, as inscrições e demais regras 
gerais relativas ao evento foram suspen-
sas temporariamente. Para o presidente em 
exercício do Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia (Confea), Osmar Barros Júnior, a 
decisão pelo adiamento é coerente.
“Acredito que tenha sido uma decisão correta, 
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onde procuramos manter o otimismo para a 
realização do evento mais tradicional da En-
genharia e da Agronomia brasileiras”, decla-
rou o presidente em exercício do Confea e co-
ordenador da Con77Soea. Segundo ele, com 
a decisão, será possível estabelecer parâme-
tros mais consistentes para confirmar o novo 
calendário do evento. “Temos esse prazo por 
questões contratuais, e acreditamos que até 
lá já tenhamos um panorama mais definido 
deste cenário para que possamos confirmar 
a realização do evento em novembro”, disse 
Osmar Barros Jr.

Soea da Nova Era da Engenharia

Segundo o presidente do Crea-GO, eng. agr. 
Francisco Almeida, a nova data foi definida 
após a confirmação de sua viabilidade, junto 
ao Centro de Convenções. “Por meio dessa 
definição prévia, podemos projetar as demais 
licitações, já que este ano vamos fazer de 
seis a 12 licitações separadamente para que 
o processo se torne mais barato. Mas, antes, 
precisaremos confirmar a viabilidade destas 
datas para realizarmos a primeira Soea de 
uma nova era para a Engenharia. Por enquan-
to essa definição não depende de nós, mas 
estamos certos de que, caso seja possível, te-
remos condições de realizar a melhor Soea da 

história. Continuamos trabalhando para isso”.

O coordenador adjunto da Con77Soea re-
fere-se à preocupação da Engenharia e da 
Agronomia com as atitudes que deverão ser 
tomadas, não só durante a Soea, mas no pró-
prio exercício profissional. “Todos estão en-
volvidos em adaptar suas atividades a essa 
nova era para a Engenharia e a Agronomia. 
Vamos também ajustar a nossa programa-
ção para debater diversos temas relativos à 
nossa atuação, inclusive no combate ao novo 
coronavírus, mas também o impacto da Co-
vid-19 nas profissões do Sistema”.
Além da alteração da programação, Francis-
co Almeida acrescenta que a Soea de Goiâ-
nia deverá ser reestruturada para atender às 
orientações sanitárias implementadas nos 
diversos estados e municípios. “Vamos ter hi-
gienização, desinfecção. Esse será certamen-
te um dos principais aspectos dessa nova 
era”. Paralelamente, a 77ª Soea também será 
marcada “pela inovação, pela tecnologia, pela 
técnica e pela cultura”, afirma o presidente do 
Crea-GO.
 
Também nesta Soea estão inseridas palestras 
de especialistas sobre os efeitos da pandemia 
na Engenharia brasileira, como no impacto do 
consumo de energia, entre muitos outros.




