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Venha fazer parte da Caixa de 
Assistência dos Profissionais do Crea
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A o  s e  t o r n a r  a s s o c i a d o  d a  M ú t u a ,  f i c a  m u i t o  m a i s  f á c i l  p a r a  o  p ro f i s s i o n a l  d o  C re a  i n v e s t i r  
e m  s u a  c a r re i r a :  re c u r s o s  f i n a n c e i ro s  c o m  j u ro s  a  p a r t i r  d e  0 , 2 %  a . m . ,  p re v i d ê n c i a  c o m p l e m e n t a r  
e x c l u s i v a ,  a l é m  d e  p l a n o s  d e  s a ú d e  e  c o n v ê n i o s  c o m  g r a n d e s  m a rc a s

Um grande diferencial na vida dos profissionais da Engenharia, da 
Agronomia e das Geociências é ter acesso às inúmeras oportunida-
des que a Mútua oferece. O trabalho da Caixa de Assistência dos 
Profissionais do Crea é totalmente voltado às mais relevantes áreas 
da vida: saúde, bem-estar, qualidade de vida, desenvolvimento de 
carreira e planejamento do futuro e da aposentadoria. 
A Instituição entrega, aos seus associados, condições especiais que 
ajudam no alcance de objetivos e, também, o amparo necessário nas 
horas mais difíceis. 

São cinco os principais segmentos 
de atuação da Mútua: 

Benefícios reembolsáveis - Para o 
custeio de diversas necessidades, 
entre elas a compra de equipamentos, 
veículos, substituição, custeio de 
máquinas e implementos para ativida-
des agropecuárias, despesas médicas 
e financiamento de férias. Com juros a 
partir de 0,2% a.m., a depender do 
prazo de reembolso escolhido.

Benefícios sociais - Auxílio Funeral, 
de até R$ 6 mil, àquele que custear 

os respectivos encargos; Pecúlio por 
morte aos dependentes do associa-
do, nos valores de R$ 40 mil (morte 
acidental) e R$ 20 mil (morte natural). 
Auxílio Pecuniário ao associado 
carente de recursos, e com evidente 
necessidade.

Plano de previdência complemen-
tar TecnoPrev - sem fins lucrativos, 
destinado aos profissionais do Crea. 
O TecnoPrev é administrado pela BB 
Previdência (Banco do Brasil) e, atual-
mente, é o 9º maior plano do país no 
segmento instituído.

Clube de Vantagens Mútua - Clube 
de Benefícios disponibilizado pela 
Mútua, aos associados, por meio de 
parcerias com grandes marcas e 
empresas, que promovem descon-

tos e promoções nos mais varia-
dos segmentos.

Planos de saúde - Comercializa-
dos por administradoras de 
benefícios credenciadas à Mútua.

Como se associar à Mútua
Acesse o site da Mútua 
www.mutua.com.br/associe-se/ 
e informe seu CPF e seu e-mail. 

O valor da contribuição anual 
varia de R$ 160 a R$ 200 – com 
descontos para antecipação e 
por pontualidade – e desse 
montante, R$ 50 (cota de asso-
ciatividade) são revertidos para 
a conta do TecnoPrev do asso-
ciado, no mês de aniversário de 
inscrição, após quitar sua 
anuidade vigente.

A Sede da Mútua fica em Brasí-
lia (DF) e as 27 capitais contam 
com Regionais. 
Para receber atendimento da 
Mútua, os profissionais possuem 
uma série de facilidades e canais. 
O Relacionamento Mútua faz 
atendimentos por telefone – 
0800 161 0003 – e e-mail: atendi-
mento@mutua.com.br.

Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o 
seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua!
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Desafios e conquistas nos aguardam
Neste ano, três grandes conquistas provaram 
que a coesão na luta dos profissionais do 
sistema Confea/Crea e Mútua é o caminho 
para a vitória e a marca de nossas categorias.
A rejeição da emenda contra o piso salarial 
dos engenheiros, a ratificação pelo Superior 
Tribunal de Justiça da habilitação dos enge-
nheiros para a assinatura de projetos arquite-
tônicos e a aprovação pela Câmara de Maceió 
do direito dos engenheiros de Segurança do 
Trabalho para emissão de laudos periciais 
representam a força da unidade, filosofia 
que estamos imprimindo na nossa gestão. 
Estamos todos de parabéns.

Ser a primeira mulher a assumir a presidên-
cia do Crea-AL nestes 50 anos traz, junto com 
a alegria de viver este momento, a respon-
sabilidade de fazer o melhor pela defesa da 
legalidade e do exercício profissional para 
engenheiros, agrônomos, profissionais das 
Geociências, tecnólogos e técnicos de Segu-
rança do Trabalho. 

E temos um longo caminho ainda. Para isso, 
investimos em fiscalização, valorização e mo-
dernização da gestão. Vivemos tempos de 
crise, de expectativa pelo crescimento eco-
nômico pós pandemia, momento que requer 
planejamento, coragem e ousadia. Um olhar 
atento ao futuro e vigilante no passado para 
não repetirmos erros, que, caso ocorram, se-
rão corrigidos com humildade.
O futuro se abre com as parcerias que es-
tamos consolidando com as instituições de 
ensino, órgãos de controle, prefeituras e en-
tidades públicas.

O resultado do trabalho realizado em 2021 
está nas páginas desta revista. Mas ainda 
há muito trabalho a fazer, muito caminho a 
trilhar. Os profissionais do sistema Confea/
Crea e Mútua contam com o compromisso 
desta gestão e o compromisso de nossos 
colaboradores.

Vamos em frente. Deixo um abraço carinho-
so a cada um e os desejos de um feliz 2022.
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Vitória da Engenharia:
emenda contra o piso salarial dos engenheiros 
é rejeitada na Câmara e no Senado Federal

O esforço conjunto do Confea e dos Creas 
conseguiu derrubar a proposta que visava 
acabar com o piso salarial dos engenheiros 
e agrônomos do sistema. O Senado Federal 
acolheu cerca de 32 emendas supressivas 
que buscavam reverter a mudança na Me-
dida Provisória 1.040/2021. A revisão da MP 
também foi aprovada na Câmara dos Depu-
tados. E no final de agosto, ela foi sanciona-
da com vetos pelo governo federal, gerando 
a Lei 14.195/21.

Conhecida como “MP de modernização do 
ambiente de negócios no país”, a medida 
recebeu emendas que, dentre elas, busca-
vam a revogação da Lei nº 4.950-A/1966 que 
assegura o Salário Mínimo Profissional para 
diplomados em Engenharia, Agronomia, Ar-
quitetura, Medicina Veterinária e Química. A 
proposta provocou a imediata mobilização 
do Sistema Confea/Crea e Mútua junto ao 
Legislativo. Outras entidades como CAU, 
CFQ e CFMV também se posicionaram.

O presidente do Confea, engenheiro civ. 
Joel Krüger, destacou o empenho do Sis-

tema junto com outros Conselhos 
Profissionais em prol da segurança 
da sociedade. “Desde que essa MP 
começou a vigorar intensificamos o 
nosso trabalho junto ao Congresso 
Nacional. Com o apoio dos conselhei-
ros federais, conseguimos mobilizar 
diretamente 21 gabinetes de senado-
res que apresentaram emendas a fim 
de assegurar o exercício legal da pro-
fissão”, disse Joel.

A presidente do Crea-AL, engenheira. 
civil Rosa Tenório, celebrou a decisão 
lembrando da importância dos pro-
fissionais engenheiros e agrônomos 
no desenvolvimento nacional. “Repre-
sentamos uma classe que é de extre-
ma importância para o progresso do 
Brasil, essa emenda desvalorizava o 
nosso lugar na sociedade. Agora que 
derrubada, respiramos aliviados e fe-
lizes pelo sucesso da nossa mobiliza-
ção e por termos feito valer o nosso 
direito”, concluiu.

Representantes da Engenharia, Agronomia e Geociências com o senador Irajá 
Abreu (PSD-TO), relator da Medida Provisória (Ascom Confea)
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Crea-AL recepciona novos 
profissionais criando Cerimônia 
de Entrega de Carteiras 

O Conselhor Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea-AL) inovou ao iniciar um 
ritual que será uma tradição daqui para 
frente: a Cerimônia de Entrega das Novas 
Carteiras Profissionais de 2021. A recepção 
dos recém-diplomados aconteceu no Con-
selho Regional de Engenharia e Agrono-
mia de Alagoas (Crea-AL) e também con-
tou com a presença do superintendente, 
engenheiro eletricista Geison Cavalcante; 
da gerente de atendimento, engenheira 
civil Frida Gomes; e do gerente de fiscaliza-
ção, engenheiro civil Igor Balbino.

Cerca de 20 novos profissionais receberam 
em mãos suas mais novas habilitações e 
ainda conheceram a sede do Crea-AL, casa 
da Engenharia alagoana. Além da distribui-

ção dos documentos, o evento também foi 
marcado por apresentações que serviram 
para explicar um pouco de como o Conse-
lho e seus setores funcionam. Além disso, 
assuntos pertinentes a empreendedoris-
mo e ética profissional também foram tra-
tados no encontro. 

Após a cerimônia, a presidente Rosa Tenó-
rio acompanhou os estudantes para um 
tour pelo prédio. “É com muito entusiasmo 
que colocamos o Crea-AL de portas aber-
tas para recepcioná-los e ajudá-los no que 
for possível, abraçando com muito carinho 
todos esses novos profissionais que no dia 
de hoje receberam suas carteiras e estão 
enfim inseridos no mercado de trabalho”, 
celebrou Rosa.

6
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Emoção em família

Nilda é mãe da Anna Beathriz, recém-gra-
duada em Engenharia Ambiental, e a re-
presentou no evento. Tomada de emoção, 
Nilda não conseguiu conter o orgulho em 
relação à filha. 
“É de uma importância muito grande e a 
emoção também. Eu esperava muito por 
isso, acreditei e agora o que sobra é um or-
gulho imenso de ver a minha filha oficial-
mente como uma profissional engenheira 
ambiental”, disse Nilda, emocionada.

Arapiraca e Agreste
Os mais novos engenheiros habilita-
dos residentes em Arapiraca e regiões 
circunvizinhas também receberam 
suas novas carteiras profissionais 
durante a primeira cerimônia de en-
trega do Crea-AL no município. Os 
recém-formados foram convocados 
para o teatro do Sesi/Senai de Arapira-
ca para receberem suas habilitações 
das mãos da presidente do Crea-AL, a 
engenheira civil Rosa Tenório; do su-
perintendente, engenheiro eletricista 
Geison Cavalcante; do conselheiro, en-
genheiro mecânico e de segurança do 
trabalho Carlos Henrique; da gerente 
de atendimento, engenheira civil Frida 
Gomes; e do gerente de Fiscalização, 
engenheiro civil Igor Balbino.

7
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“É UMA DEMANDA 
DO CIDADÃO E O 
NOSSO SISTEMA SEGUE 
TRABALHANDO PARA NOS 
ADEQUAR ÀS PRÁTICAS DE 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. 
É UM DEVER NOSSO E UM 
DIREITO DE TODOS”

Remodelado, mais completo e acessível, 
o novo Portal da Transparência do Crea-
-AL já está no ar! O sistema agora atende 
de forma plena às Leis Complementares 
nº 101/2000 e nº 131/2009, à Lei de Acesso 
à Informação (LAI) nº 12.527/2011 e seu de-
creto regulamentador nº 7724/2012, que 
parte do princípio de que as informações 
são públicas, salvo exceções expressas 
na legislação e em consonância ao que 
legisla o Sistema Confea/Crea e Mútua. 
 
Com novas ferramentas de navegação, 
a plataforma aprimorou sua navegabili-
dade e permite de forma mais rápida e 
intuitiva a consulta de informações orça-

mentárias, financeiras, contábeis e ad-
ministrativas do Crea-AL pelos profis-
sionais habilitados e público em geral. 
Serviço de Ouvidoria e Serviço de Informa-
ção ao Cidadão (SIC) também foram re-
modelados e integrados ao novo sistema. 
 
A busca pelos documentos pode ser rea-
lizada utilizando o menu superior de di-
versos níveis, ou através do campo “fazer 
pesquisa”, onde o usuário poderá digitar 
a palavra-chave e localizar a informação. 
 
De acordo com a presidente do Crea-AL, 
Rosa Tenório, a mudança surgiu em ade-
quação às exigências legais e que bus-
cam uma prestação mais completa das 
contas com a sociedade. “É uma deman-
da do cidadão e o nosso sistema segue 
trabalhando para nos adequar às práti-
cas de transparência pública. É um dever 
nosso e um direito de todos”, enfatizou. 
 

Fácil, renovado 
e acessível: 
CREA-AL REFORMULA SITE 
E GARANTE MELHORIAS 
NO NOVO PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA
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e-OUV

O novo sistema eletrônico de Ouvidoria 
(e-OUV) possibilitará aos usuários uma 
linha direta para o atendimento de de-
mandas que tratem de reclamações, de-
núncias, solicitações, sugestões e elogios 
que digam respeito à gestão do Crea-AL. 
 
As manifestações de Ouvidoria poderão ser 
feitas de forma identificada, por meio de 
cadastro no sistema, ou de forma anônima. 
Serão respondidas em até 30 dias, prorro-
gáveis por igual período, sob justificati-
va, conforme a Lei Federal nº 13.460/2017. 
 
Caberá a Ouvidoria também a orienta-
ção para as demandas que se relacionem 
à prestação de serviços, área exclusiva do 
atendimento operacional, ou a fiscaliza-
ção de obras e serviços, exceto quando se 
tratar de insatisfação com o atendimento. 
 
“As demandas de Ouvidoria estão sen-
do analisadas de forma criteriosa pelo 
setor e são tratadas com o objetivo de 
otimizar e evoluir o tratamento ao pro-
fissional que procura o órgão”, expli-
cou o ouvidor Niradelson Salvador. 
 
Cabe destacar que as demandas de Ou-
vidoria também podem ser encaminha-
das por meio do Ambiente do Profissional 
(Sitac), redes sociais ou presencialmente. 
 
e-SIC
 
As ferramentas disponíveis no novo portal 
também integram o atendimento do Serviço 
de Informação ao Cidadão (SIC), criado pela 
Lei de Acesso à Informação (LAI) nº 12.527/2011. 
 

Agora totalmente eletrônico, o e-SIC permi-
te que qualquer pessoa, física ou jurídica, 
encaminhe pedidos de acesso à informa-
ção, no que se refere a informações e docu-
mentos públicos.

A nova ferramenta permite o acompa-
nhamento do prazo legal de resposta 
definido em até 20 dias, prorrogáveis 
por mais 10 dias, sob justificativa. Por 
meio do sistema o cidadão ainda pode 
entrar com recursos em caso de in-
satisfação com a resposta recebida. 
 
Segundo o superintendente do Cre-
a-AL, o engenheiro eletricista Gei-
son Cavalcante, o novo e-SIC é ágil e 
eficiente na busca da transparência 
exigida pela lei. “O e-SIC é um siste-
ma que permite ao cidadão solicitar 
informações com segurança e pra-
zos rigorosamente como manda a 
lei. O sistema é mais uma ferramen-
ta para atender a LAI, que também 
pode ser acionada por meio do Sitac, 
presencialmente ou pela Ouvidoria”, 
concluiu.
 
Para acessar o e-SIC é necessário a 
realização de um cadastro com in-
formações mínimas ou completas. As 
solicitações serão atendidas com agi-
lidade e de forma totalmente virtual.

Aponte a 
câmera do seu 
celular e visite 
o portal.
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Lideranças prestigiam posse da 
nova diretoria da Mútua
Lideranças profissionais e políticas par-
ticiparam da cerimônia de posse da nova 
diretoria da Mútua – Caixa de Assistência 
dos Profissionais do Crea, para o triênio 
2021/2024. Realizada em Brasília no mês de 
agosto a cerimônia marcou o início dos tra-
balhos da sessão plenária 1.575, do Confea. 

A Diretoria Executiva ficou composta pelo 
engenheiro agrônomo Francisco Almeida, 
diretor presidente; o engenheiro agrônomo 
Arício Resende, diretor financeiro, o enge-
nheiro civil Carlos Vilhena, diretor de be-
nefícios; a engenheira agrônoma Giucélia 
Figueiredo, diretora administrativa, reeleita 
para o segundo mandato, o geólogo Waldir 
Duarte Costa Filho, diretor de tecnologia.

Desde maio, após o falecimento do então 
presidente engenheiro civil Paulo Roberto 
de Queiroz Guimarães, a entidade nacio-
nal vinha sendo comandada pelo alagoa-
no engenheiro civil Fernando Dacal, que 

transmitiu o cargo ao novo presidente de-
sejando boa sorte na gestão. O ex-presi-
dente do Crea-AL também agradeceu todo 
o apoio que recebeu à frente da Caixa de 
Assistência e enfatizou o protagonismo da 
engenharia alagoana no cenário nacional. 
A Mútua também contava com a presença 
do engenheiro agrônomo Claudio Calhei-
ros em sua última diretoria. 

Já o novo presidente contou que “final-
mente chegou o dia de realizar o sonho de 
presidir a Mútua”. Para ele, que encara a li-
derança como “um sacerdócio”, “a luta pela 
valorização profissional faz parte da nossa 
responsabilidade social que todos os cida-
dãos deveriam ter”. Ao falar sobre aumen-
tar o número de associados da Mútua, in-
formou que “somente 17% dos profissionais 
registrados no Sistema Confea/Crea conhe-
cem a Mútua”, que tem 140 mil sócios con-
tribuintes e uma receita prevista de R$ 440 
milhões para o próximo ano. 



11

Francisco Almeida destacou as metas a 
serem alcançadas: “comunicação com a 
sociedade, dar transparência à administra-
ção, valorizar a ética e buscar um trabalho 
eficiente”. Ao finalizar seu discurso de pos-
se, o novo diretor presidente citou a poeta 
Cora Coralina, para quem: “a verdadeira co-
ragem é ir atrás dos sonhos quando dizem 
que é impossível ser realizado”.

Entre as dezenas de lideranças profissio-
nais, além do presidente do Confea, en-
genheiro civil Joel Krüger; presidentes de 
Creas, entre elas a presidente Rosa Tenório; 
da Confederação dos Engenheiros Agrôno-
mos do Brasil (Confaeab) e da Câmara Bra-
sileira da Indústria da Construção (Cbic), 
conselheiros e ex-conselheiros federais, di-

CONHEÇA 

A MÚTUA É ADMINISTRADA POR UMA DIRETORIA EXECUTIVA COM-
POSTA POR CINCO MEMBROS, SENDO TRÊS INDICADOS PELO 
PLENÁRIO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
(CONFEA) E DOIS PELOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA  E 
AGRONOMIA (CREAS). TODOS DEVEM SER ASSOCIADOS CONTRIBU-
INTES DA MÚTUA. O MANDATO É DE TRÊS ANOS, PODENDO HAVER 
UMA RECONDUÇÃO.

retores regionais da Mútua, além de convi-
dados.

Joel Krüger, convocou para um “trabalho 
coletivo em prol da Caixa de Assistência” e 
defendeu a “descentralização e autonomia 
das caixas regionais”. “Precisamos avançar 
nos benefícios oferecidos e chegar mais 
próximo dos profissionais”, disse, concor-
dando com Almeida, sobre a necessidade 
de atrair mais sócios para a Mútua.“Temos 
grandes desafios a serem enfrentados e 
confio muito na nova diretoria. Em conjun-
to, com zelo e preocupação com o compro-
misso que o plenário do Confea tem com os 
profissionais, temos certeza de que vamos 
avançar”, afirmou.
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Grupos de trabalho

Cumprindo o principal objetivo do Fórum, 
foram abertos três grupos de trabalho que 
buscam soluções para os gargalos que afe-
tam a vida do produtor alagoano. Os temas 
pautados nos grupos foram referentes ao 
Fundo Estadual de Combate e Erradicação 
da Pobreza (Fecoep), às políticas de aplica-
ção de defensivos agrícolas e à administra-
ção da água do Canal do Sertão de Alagoas. 
O conselheiro e coordenador da câmara de 
Agronomia do Crea-AL, engenheiro  agrô-
nomo José Teodorico, que representou a 
Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 
exaltou a iniciativa e traçou o propósito de 
cada grupo. “O Fecoep é um fundo que 

Crea-AL e Seagra instalam
Fórum Alagoano de Agronomia

O Conselho de Engenharia e Agronomia 
de Alagoas (Crea-AL), em parceria com a 
Sociedade dos Engenheiros Agrônomos 
de Alagoas (Seagra), instalou o Fórum Ala-
goano de Agronomia, uma iniciativa para 
unir autoridades e especialistas do setor 
rural com a intenção de articular inúmeras 
ações de fomento ao desenvolvimento da 
Agronomia do Estado.

“É com muita alegria que estabelecemos 
este divisor de águas da nossa Agronomia”, 
celebrou a presidente do Crea-AL, enge-
nheira civil Rosa Tenório. “Reunimos a nata 
da área produtiva e acadêmica para resga-
tar e abrir, efetivamente, mais espaço para 
o engenheiro agrônomo e para o desenvol-
vimento do nosso estado”, disse. Para o pre-
sidente da Seagra, engenheiro agrônomo 
Álvaro Machado, a iniciativa é de grande 
valia para o futuro da profissão. “Este fórum 
representa a esperança de um novo dia 

para a agronomia e agricultura de Alagoas. 
Um trabalho conjunto que traz propostas 
concretas para a melhoria e revitalização 
do setor rural de Alagoas”, falou.
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FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA 

POBREZA (FECOEP):

Coordenador: José Teodorico (Crea-AL)

Integrantes: Mário Agra (Seagra), José Vieira (Ufal) e 

Cláudio Calheiros (profissional do sistema)

POLÍTICAS DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS:

Coordenador: Eduardo Calixto (Crea-AL)

Integrantes: Ricardo Ramalho (Instituto Terra Viva), Marcos 

Dantas (Sindagro), Cândido Carnaúba (Sindaçúcar), 

Eduardo Toledo (Ufal) e Igor Auto (Crea-AL)

ADMINISTRAÇÃO DA ÁGUA DO CANAL DO SERTÃO:

Coordenador: Raul Patriota (Crea-AL)

Integrantes: Baependi Viveiros (Seagra), Hibernon 

Cavalcante (SMDR Arapiraca), Gilvan Gomes (profissional 

do sistema), Edilson Maia (Faeal) e José Roberto 

(profissional do sistema).

Painel

O painel “Desafios Para Irrigação das Cultu-
ras de Alagoas” levantou um debate aberto 
e propositivo com os presentes sobre o atu-
al panorama da agricultura irrigada alago-

hoje enxergamos um leve desvio de sua 
finalidade, e por isso sua discussão se faz 
necessária. A discussão sobre os defensi-
vos agrícolas traz à tona a necessidade de 
sua regulamentação, além de sua adequa-
ção às novas tecnologias, como o uso de 
drones, entre outros. Já o Canal do Sertão 
dispensa apresentações, pois é reconheci-
damente de vital importância para o nosso 
semiárido e toda sua irrigação”, explicou.

Cada grupo foi constituído de engenheiros 
agrônomos e representantes de institui-
ções, com um coordenador conselheiro do 
Crea-AL para conduzir as propostas a serem 
apresentadas para os órgãos e entidades.
 

ana, bem como sua expansão e oportuni-
dades. Para o vice-presidente da Federação 
da Agricultura Pecuária do Estado de Ala-
goas (Faeal), eng. agrônomo Edilson Maia, 
a discussão trouxe muitos frutos no curto 
e médio-prazo para a realidade agronômi-
ca do estado. “Apresentamos os problemas 
que existem na irrigação e voltamos com 
soluções prósperas e criativas. Sem dúvida, 
presenciamos um debate que proporcio-
nará muito desenvolvimento”.

Além dos nomes acima, também partici-
param das mesas do evento o secretário 
municipal de Agricultura de Arapiraca, eng. 
agrônomo Hibernon Cavalcante; o diretor 
do Instituto Terra-Viva e ex-presidente do 
Crea-AL, eng. agrônomo Ricardo Ramalho; 
e o assessor executivo de Gestão Interna 
do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas 
(IMA), eng. agrônomo Ivens Leão.
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Crea-AL congela valores de anuidade, 
ARTs e outras taxas em 2022

Aponte a câmera 
do seu celular 
e confira os 
documentos.

O Conselho Federal de Engenharia e Agro-
nomia (Confea) aprovou a manutenção dos 
valores de registros, serviços, multas e anui-
dades do Sistema Confea/Crea para o exer-
cício 2022, mantendo os mesmos valores 
praticados em 2021. A decisão nasceu após 
alguns Creas (entre eles o de Alagoas) rela-
tarem dificuldades que profissionais teriam 
após o período de pandemia.

Atualmente, o valor da anuidade para profis-
sional de nível superior é de R$ 577,11 e para 
profissional técnico de nível médio é de R$ 
288,55. Para as Anotações de Responsabili-
dade Técnica (ART) de obra e serviço, man-
tém-se os valores de R$ 88,78 a R$ 233,94, de 
acordo com suas especificidades. É impor-
tante lembrar que além do congelamento, 
o profissional terá descontos de 10% e 5% 
caso optem em pagar anuidade em janeiro 
e fevereiro, respectivamente.

A medida publicada na Decisão Plenária n° 
1513 e 1514/2021 se dá, principalmente, pelo 
interesse público na redução do custo para 
regularização dos serviços de Engenharia, 

Agronomia e Geociências, tendo em vista 
a fase de recuperação econômica nesta 
crise atual.

Para a presidente do Crea-AL, engenheira 
civil Rosa Tenório, a decisão foi feliz e opor-
tuna. “Sabemos que a pandemia ainda não 
acabou, e por isso a sensibilidade e sabe-
doria do Confea e dos Creas em aprovar 
esta medida é muito bem-vinda. Ficamos 
felizes em poder proporcionar condições 
favoráveis ao nosso profissional para que 
ele se mantenha sempre assistido.”

Confira nas tabelas abaixo os valores das 
taxas para o exercício 2022:

14
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A retomada gradual das atividades presen-
ciais dos setores da construção reforçou a 
necessidade de uma fiscalização inteligente, 
eficiente na detecção de novos infratores, e 
sobretudo preocupada em contemplar to-
das as cinco regiões do estado. Esse esforço 
está diretamente ligado aos bons resultados 
apresentados pela equipe no último balanço 
do ano, na 758ª Reunião Plenária realizada 
no auditório do Crea-AL.

De acordo com o levantamento, foram emiti-
dos cerca de 2,5 mil documentos de fiscaliza-
ção somente neste ano, sendo mais de 2 mil 
relatórios entre os 87 municípios alagoanos 
fiscalizados, número 72% superior ao do ano 
passado. 

Grande parte desta demanda foi executada 
entre os meses de julho e agosto, através 

de um mutirão de fiscalização que, com o 
objetivo de atender e enxugar todas as de-
núncias registradas para o interior do Alagoas, 
levou os fiscais a visitarem 24 cidades, dentre 
mais de 60 obras e serviços de Engenharia 
denunciadas. 

Na oportunidade, a presidente do Crea-AL, 
engenheira civil Rosa Tenório, explicou que 
a operação é fruto de uma das frentes da 
gestão que vem se empenhando para inte-
riorizar as ações do Conselho. ”Mobilizamos 
toda nossa equipe de fiscais para garantir a 
segurança da sociedade nos quatro cantos 
do estado, promovendo essa blitz de fisca-
lização em 24 municípios alagoanos. 

A ideia é ter um Crea-AL mais presente e mais 
forte no interior, resguardando o mercado de 
trabalho, garantindo assim que os serviços 

Conselho realiza fiscalização 
integrada em toda Alagoas
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técnicos sejam realizados por profissionais 
habilitados do Sistema Confea/Crea”, disse.

Outras ações

Além da força-tarefa no interior do estado, 
o Conselho também desempenhou fortes 
ações na capital, visando principalmente o 
seguimento de conformidades de preven-
ção ao novo coronavírus e suas variantes. 
Um bom exemplo foram as vistorias em es-
tabelecimentos de grande circulação como 
shoppings e supermercados, que foram os 
alvos de ações no primeiro trimestre.

Estabelecimentos foram visitados, na capi-
tal e em municípios do interior, em caráter 
inicialmente educativo que contou com a 
inspeção de ar condicionados, elevadores, 
sistema de água e esgoto, entre outros.

De acordo com o gerente de Fiscalização do 
Crea-AL, engenheiro civil Igor Balbino, as vi-
sitas seguiram um modelo muito positivo, 
com uma abordagem amigável que buscou 
levar conscientização aos estabelecimentos. 
“Esta abordagem preventiva proporcionou 
uma grande parceria entre o Conselho e as 
empresas, de tal forma que elas agora, mais 

do que nunca, estão entendendo a grande 
importância de contar com o trabalho de 
um profissional habilitado e de estar com 
seus documentos em dia. Isso é vantajoso 
para a sociedade, pois estamos cumprindo 
a missão de defendê-la e contribuindo para 
o bem-estar de todos”, explicou.

Este primeiro passo, inclusive, proporcionou 
uma parceria posterior com a Vigilância Sa-
nitária e o Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (Cerest), numa nova ação de 
fiscalização às redes de atacado e varejo em 
maio deste ano. A iniciativa, desta vez, buscou 
a inspeção de procedimentos tangentes à 
adequação de protocolos sanitários adequa-
dos e aos cuidados à saúde e segurança do 
trabalhador, respectivamente.

Segundo a fiscal sanitária, Edijane Almeida, 
a pandemia trouxe grande responsabilidade 
para o órgão e intensificou sua necessidade. 
“É um papel muito importante da Vigilância 
Sanitária de Maceió, principalmente neste 
momento de combate ao Covid-19, ter o dever 
de fiscalizar e também de educar sobre a 
qualidade e manutenção dos equipamentos 
de ar-condicionado, proporcionando mais 
saúde para a população”, disse.
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Próximos passos

Dando seguimento às ações, indústrias e 
hospitais são os alvos que já estão no radar 
e compõem as novas fases da fiscalização 
para os próximos meses. Inclusive, a operação 
nos hospitais já começou com o envio de 
ofícios às unidades e espera-se um avanço 
dentro das próximas semanas.

A mobilização trata-se de uma campanha 
em consonância com os demais Creas do 
Brasil, que por deliberação do Confea, esta-
beleceram o compromisso da fiscalização 
sistematizada de todas as unidades hospi-
talares do país até 2022.

Denuncie

A contribuição da população é fundamental 
para a efetividade da nossa fiscalização. Em 
caso de denúncias de serviços que infringem 
as medidas de segurança e/ou sem a pre-
sença de profissional legalmente habilitado, 
você pode ligar para (82) 2123 0857, entrar 
em contato pelo Whatsapp (82) 2123 0866 
ou acessar www.crea-al.org.br.

MUNICÍPIOS VISITADOS MAPA DE REGIÕES FISCALIZADAS

DOCUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
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A mais nova vitória da Engenharia alagoa-
na ocorreu no Poder Legislativo de Maceió. 
Por unanimidade de votos, os vereadores 
aprovaram alterações na redação do arti-
go 86 da Lei 4.973/2000 para assegurar aos 
engenheiros de Segurança do Trabalho o 
direito a emissão de laudos periciais de in-
salubridade e periculosidade dos serviços 
públicos municipais. A Lei foi promulgada 
pelo presidente da Câmara de Maceió, o 
vereador Galba Netto (MDB), no dia 13 de 
dezembro. A conquista foi muito celebrada 
durante a cerimônia que marcou o encer-
ramento da Semana da Engenharia.

De acordo com a presidente do Conselho 
de Engenharia e Agronomia de Alagoas 
(Crea-AL), engenheira civil Rosa Tenório, a 
aprovação por unanimidade representou o 
reconhecimento de uma causa justa e do 

prestígio do Conselho na luta pelos direi-
tos dos engenheiros. “É uma decisão que 
chancela uma grande vitória para os en-
genheiros de Segurança do Trabalho em 
atividade na capital. São conquistas como 
essa que reafirmam a importância da luta 
do Crea-AL em defesa da nossa categoria 
e, principalmente, da sociedade”, ressaltou. 

Câmara de Vereadores aprova 
direito de engenheiros de 
Segurança do Trabalho para 
emissão de laudos periciais 

“É uma decisão 
que chancela uma 
grande vitória para 
os engenheiros 
de Segurança do 
Trabalho em atividade 
na capital. ”
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O presidente da Câmara de Maceió, vere-
ador Galba Netto, afirmou que a iniciativa 
não apenas integra os profissionais, como 
também reconhece essa atividade funcio-
nal, favorecendo ao mercado de trabalho. 
“Quem sairá ganhando é a sociedade 
pois isso também irá garantir agilidade 
aos processos”, observou Galba. Desde 
que tomou conhecimento da demanda, 
em reunião realizada no primeiro semes-
tre na sede do Crea-AL, ele havia garantido 
que a matéria tramitaria com celeridade.

O relator foi o médico e vereador Cléber 
Costa (PSB) que reconheceu o empenho 
do colega Eduardo Canuto. Ele também 
considerou que toda a sociedade passará 
a contar com mais profissionais qualifica-
dos para a emissão dos laudos. Isto porque 
os médicos do trabalho continuam tendo 
sua atuação garantida. “O que houve foi 
um acréscimo muito justo, por sinal, dos 
profissionais engenheiros do trabalho”, 
esclareceu Costa.

Antes da mudança, apenas os médicos podiam 
atuar nesta área. Graças a uma articulação feita 
junto ao vereador Eduardo Canuto (Podemos), a 
matéria que tramitava na casa desde 2019 foi atu-
alizada e teve sua análise nas comissões temáticas 
até a aprovação em plenário. “Tivemos a oportu-
nidade de discutir isso de forma conjunta com a 
presença do próprio presidente Galba Netto que 
também assumiu esse compromisso com os pro-
fissionais”, lembrou Canuto.
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Crea-AL se 
aproxima de 
estudantes
O Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia (Crea -AL) tem buscado manter um 
canal de relacionamento com as instituições 
de ensino superior que atuam na formação 
de novos engenheiros. 

Essas ações de incentivo à formação em 
Engenharias inclusive chegaram com força 
na região sertaneja.  Uma parceria entre o 
Campus do Sertão da Universidade Federal 
de Alagoas e o Crea-AL foi tema de um en-
contro entre as duas instituições. 

A presidente Rosa Tenório foi recebida pelo 
diretor-geral do Campus do Sertão, Ag-
naldo José dos Santos; pelo diretor acadê-
mico, Thiago Trindade; o coordenador do 
curso de Engenharia Civil, Antonio Netto; a 
coordenadora do curso de Engenharia de 
Produção, Alline Silva;  e o coordenador de 

estágio supervisionado, Rodrigo Fernandes.  
A iniciativa busca promover o fortalecimento 
das ações de atuação no estágio supervisio-
nado, o compromisso e a participação do 
Crea-AL em ações formativas para os estu-
dantes dos cursos de Engenharia do Cam-
pus do Sertão. 

A ideia é promover encontros semestrais 
com estudantes ingressantes e egressos. 
Para a presidente Rosa Tenório, a parceria 
reafirma o compromisso com as institui-
ções de ensino superior a fim de ampliar o 
apoio e o acolhimento dos estudantes que 
concluem seus cursos e entram mercado 
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de trabalho. “Queremos enriquecer a nos-
sa relação com a universidade, proporcio-
nando mais visão e abertura ao aluno que 
está se formando agora e que vem ingres-
sar no mercado. É um contato importante 
para que estejamos mais juntos”, disse. De 
acordo com o professor Thiago Trindade, a 
parceria se faz necessária e importante para 
garantir ao corpo discente uma maior inte-
gração entre formação acadêmica e atuação 
profissional. 

“Com esta e demais parcerias, o Campus do 
Sertão reafirma seu compromisso em dialo-
gar constantemente com outras instituições, 
fortalecendo, assim, as possibilidades de for-
mação acadêmica de toda sua comunidade 
universitária, incentivando ações de ensino, 
pesquisa e extensão”, afirmou Trindade.

Na mesma linha de estar próxima das uni-
versidades, a gestão do Crea-AL participou 
do evento online “Modernização e o Futuro 
das Engenharias em Alagoas”. De acordo 
com o Prof. Marcio Yabe, membro da Co-
missão Institucional das Engenharias do Ifal, 
organizadora oficial do evento, a finalidade 
foi estabelecer um espaço de Fórum das En-
genharias no Estado de Alagoas. 

O encontro contou com um conjunto de 
palestras de professores de universidades 
de todo o país debatendo a modernização 
e o futuro das engenharias, e respectivos 
cursos de graduação, com base nas novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para 
os cursos de engenharia - a Resolução nº 

2/2019, do Conselho Nacional de Educação.  
Entre os palestrantes, o professor Antônio 
Carlos Seabra, professor efetivo e presidente 
da Comissão de Graduação da Escola Poli-
técnica da Universidade de São Paulo; Hel-
der Vinícius Galleti, da Universidade Federal 
de São Carlos; Patricia Maggi, da Universi-
dade Positivo; Walter Macedo, do Instituto 
Federal da Paraíba, além da moderação do 
professor Wellinsilvio Costa dos Santos, da 
Universidade Federal de Alagoas (Ufal). A 
presidente Rosa Tenório participou da mesa 
de encerramento do lado dos professores 
Flávio Barbosa e Alexandre Cunha, respec-
tivamente, representantes da Ufal e Ifal no 
Crea-AL, debatendo o futuro das Engenha-
rias em Alagoas, no Brasil e no Mundo.
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Programa Mulher
Tendo eleita a primeira presidente mu-
lher da sua história, o Crea-AL estabele-
ceu a equidade de gênero como pauta 
definitiva e teve o Programa Mulher do 
Sistema Confea/Crea e Mútua como um 
dos principais viéses de ações em 2021. 
Com seu start em março, no Mês da Mu-
lher, o programa já conta com uma co-
missão permanente no Conselho que 
busca ativamente uma maior participa-
ção feminina no sistema, através de mo-
bilizações discutidas em reuniões locais e 
nacionais. O Programa Mulher também 
fechou o ano com chave de ouro tendo 
um dia inteiro dedicado na 5ª Semana da 
Engenharia, que trouxe cases de enge-
nheiras de sucesso, além da presença da 
deputada estadual Jó Pereira.

Academia
O engenheiro agrônomo e professor 
doutor Geraldo Veríssimo tomou posse 
na Academia Brasileira de Ciência Agro-
nômica. Ele coordena o Programa de Me-
lhoramento Genético da Cana-de-açúcar. 
O grupo responde por mais da metade 
das variedades de cana plantadas no Bra-
sil e é realizado por uma rede de universi-
dades a partir da Ufal sendo considerado 
um dos mais bem sucedidos programas 
de pesquisa do mundo.

Planejamento estratégico
Em antecipação ao próximo ano de ges-
tão, os gerentes do Crea-AL  estiveram en-
volvidos na reelaboração do planejamento 
estratégico do órgão. Os colaboradores 
realizaram uma análise conjunta dos pro-
cedimentos internos do Conselho, buscan-
do a elaboração de um mapa estratégico 
e uma revisão nos indicadores e metas. 
Como resultado, foi entregue um relatório 
completo com a redefinição da visão e dos 
valores da instituição, o que irá proporcio-
nar melhorias significativas na eficiência 
dos serviços prestados à sociedade.

Futuro
O Campus Palmeira dos Índios do Ifal 
teve uma conquista inédita na 1º Olímpia-
da Brasileira de Satélites MCTI, com o pri-
meiro lugar na modalidade N3 do estado 
de Alagoas. O projeto de um CubeSat, 
desenvolvido por alunos do curso de Ba-
charelado em Engenharia Elétrica garan-
tiu recursos para a criação de um satélite 
inteiramente alagoano. Os alunos Arthur 
Pereira da Costa, Ely Lima Siqueira, Fer-
nando Henrique Barros de Souza e Jen-
nifer Kelly Fernandes Torres, com auxílio 
dos professores Rodrigo Raposo e Marcio 
Bino, foram os responsáveis pelo desen-
volvimento do artefato que foi apresenta-
do na Olímpiada.

CURTAS
E RÁPIDAS
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Compreendendo ser a felicidade a grande 
busca do ser humano, por representar algo 
adormecido na origem dos seus desejos, 
sejam eles quais forem, deixando-os orgu-
lhosos quando concretizados, preocupo-me 
em controlar a vaidade.

Mas dessa vez foi diferente, pois dias atrás 
ao ser informado de que em solenidade pro-
movida pelo Crea – AL, seria honrado com a 
Comenda Hermano Pedrosa, o mais aplaudi-
do laurel entregue a engenheiros em nossa 
terra, meu coração encheu-se de júbilo.

Sempre cultivei a certeza de mesmo sendo 
Alagoas, um dos menores estados da repú-
blica, sua grandeza não se resume à beleza 
das praias ou das lagoas que o nomeiam. 

Sem dúvida estas são características impor-
tantes, mas, é necessário, também mencionar 
a cultura de nossa terra, diretamente propor-
cional à pujança e inteligência de seus filhos.

E um desses diligentes rebentos foi sem dú-
vidas o engenheiro Hermano Pedrosa, meu 
professor de estatística enquanto aluno no 
Centro de Tecnologia da Ufal, uma figura ím-
par, sempre risonho, mestre na arte de ser 
simpático, fatores que fortalecem a imensa 
responsabilidade de receber a comenda que 
leva o seu nome, com certeza a mais impor-
tante dentre as várias a mim já concedidas, 
por se tratar de laurel proveniente do órgão 

A Comenda Hermano Pedrosa
ARTIGO

de classe por mim tanto respeitado e admi-
rado, o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia.

No mundo das ciências existe um concei-
to chamado Teoria do Caos, expondo como 
eventos aparentemente irrelevantes podem 
vir a ter consequências gigantescas no fu-
turo. Uma das frases mais célebres sobre a 
mesma é aquela que diz “O bater de asas 
de uma borboleta no Brasil, seria capaz de 
causar um furacão no Texas”.

Parece um tanto absurdo, mas foi exatamen-
te o que comigo aconteceu pois, os sussurros 
ouvidos no passado, provenientes dos que 
me queriam bem, inclusive nos corredores 
do Centro de Tecnologia da Ufal, dentre eles 
o próprio Professor Hermano Pedrosa, diziam: 
- “Corra atrás, estude, siga em frente, você 
é capaz”, tornaram-se furacões e mudaram 
a minha vida. E todas essas ocorrências fi-
zeram com que hoje, viesse a receber tão 
importante comenda, tenho certeza.

Já como Comendador, exulto em agradecer 
a todos os que comigo conviveram e prin-
cipalmente ao Crea-AL, por simplesmente 
me lembrar como sou feliz e orgulhoso por 
ser engenheiro.

Engenheiro Civil 
Alberto Rostand Lanverly
Presidente da Academia Alagoana 
de Letras
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Seminário Alagoano sobre 
prevenção de incêndio

O Conselho de Engenharia e Agronomia de 
Alagoas (Crea-AL) realizou, em parceria com 
o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas 
(CBMAL), a primeira edição do Seminário 
Alagoano de Prevenção Contra Incêndio, 
evento que reuniu autoridades e profissionais 
de Segurança do Trabalho para discutirem 
sobre as novas Instruções Técnicas (ITs). 
A presidente do Crea-AL, engenheira civil 
Rosa Tenório, celebrou o sucesso do even-
to e enfatizou a importância das entidades 
em sua realização. “Foi um encontro que 
buscou saciar essa necessidade que surgiu 
com as novas ITs. Sentimos que era preci-
so disponibilizar mais informação, trocar 
conhecimentos, e essa parceria com o Cor-
po de Bombeiros e com o Crea-MG tornou 
isso possível. Foi a prestação de um serviço 
que, sem dúvidas, será de grande valor 
ao profissional e à sociedade”, destacou. 
O primeiro painel trouxe o tema “Procedi-
mentos para Projetos e as novas Instruções 
Técnicas”, apresentado pelo Cap. Carlos 
Vasconcelos do CBMAL, com o propósi-
to de abordar com maior abrangência 

e detalhe as mudanças que ocorreram 
após a implantação das normas, publica-
das no Diário Oficial em julho deste ano. 
De acordo com o cap. Carlos Vasconcelos, 
palestrante que conduziu o painel, sua apre-
sentação foi objetiva no esclarecimento da 
relação das ITs e a legislação. “Buscamos 
passar para o público as novas formas de 
apresentação e avaliação dos processos à 
luz da legislação atual, além de algumas in-
ovações trazidas pelas novas ITs”, explicou. 
Fechando o encontro, o segundo painel 
abordou o tema “Protocolo de Projetos no 
Programa INFOSCIP-MG e Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros”, apresentado 
pelo conselheiro e coordenador do Grupo 
de Trabalho de Prevenção e Combate a In-
cêndios do Crea-MG, eng. civil Paulo Galvão. 
Além do CBMAL, o evento também contou 
com a co-realização do Sindicato da Indústria 
da Construção do Estado de Alagoas (Sin-
duscon) e da Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Alagoas (Ademi-AL), 
com o apoio da Caixa de Assistência dos 
Profissionais do Crea – Mútua.
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DESCONTO ABNT
O Sistema Confea, Crea e Mútua é conve-
niado a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), que concede, aos seus 
profissionais adimplentes, 60% de descon-
tos na aquisição dos benefícios concedidos. 
O desconto pode chegar a 66% se os profis-
sionais forem também associados à Mútua.

Dentre os serviços oferecidos estão capaci-
tações das normas ABNT, acessos as cole-
tâneas de normas de acessibilidade; uso de 
QRCODE para facilitar acessos as normas 
de interesses dos profissionais.

A parceria acontece desde 2007 e possibi-
litou a mais de 35 mil profissionais acessa-
rem os serviços da associação, promovendo 
aperfeiçoamento da qualidade das obras e 
dos serviços prestados à sociedade.

Com a renovação do convê-
nio, será mantido o acesso 
virtual ao banco de dados AB-
NTColeção, com normas téc-
nicas vigentes e atualizadas 
da ABNT e da Associação Mer-
cosul de Normalização (AMN). 
Também está previsto o aces-
so com desconto ao banco de 
dados ABNTCatálogo. Para ter 
acesso aos benefícios do con-
vênio ABNT/Confea.

Aponte a 
câmera do seu 
celular e visite 
o catálogo.
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Crea-AL apresenta demandas da 
categoria em visita à ALE

Representantes do Crea-AL realizaram uma 
visita de cortesia a Assembleia Legislativa de 
Alagoas (ALE). Os engenheiros foram rece-
bidos pelo presidente da Frente Parlamen-
tar de Engenharia, deputado Inácio Loiola, e 
pelo presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, deputado Paulo Dantas. 
No encontro foram apresentadas demandas 
da categoria, a exemplo do piso salarial da 
classe na administração direta, cujo projeto 
de lei deve ser encaminhado pelo Executivo 
ao Parlamento.

“Alagoas só tem a ganhar com essa união. 
Sentimos aqui o amparo a nossa classe, ao 
nosso pleito, e saímos com a certeza de que 
temos fortes agregadores nesta Casa”, cele-
brou a engenheira civil Rosa Tenório, presi-
dente do Crea-AL.

O deputado Paulo Dantas enfatizou que o 
pleito da categoria é justo e se colocou à 
disposição para atendê-lo de forma justa. 
“Acreditamos que o Estado pode assumir a 
demanda dessa classe geradora de desen-
volvimento para Alagoas”, afirmou o parla-
mentar.

Forte apoiador e amigo da Engenharia ala-
goana, o deputado Inácio Loiola celebrou a 
visita e acenou com a continuidade da par-
ceria. “Entendemos que este pleito é justo e 
contará com todo o apoio dos representantes 
do Poder Legislativo”, garantiu o deputado.

CONFEA REALIZA 11º ENCONTRO 
DE LÍDERES REPRESENTANTES
DO SISTEMA

Reunindo mais de mil lideranças de todo o 
país, o 11º Encontro de Líderes Representantes 
do Sistema Confea/Crea e Mútua contou com 
grande programação e marcou a primeira 
reunião ordinária do ano dos colégios de en-
tidades e comissões nacionais e regionais. 
Paralelamente, a programação dedicou um 
painel ao Programa Mulher do Sistema Con-
fea/Crea e Mútua e promoveu o lançamento 
da 77ª Semana Oficial da Engenharia e da 
Agronomia.

O presidente do Confea, engenheiro civil Joel 

Krüger, destacou que o evento promoveu 
um diálogo “altamente interessante” com 
autoridades dos três Poderes. Ele também 
celebrou o Café & Política, as reuniões cole-
giadas que elegeram os coordenadores e o 
lançamento da 77ª Soea. 

Por Alagoas, o destaque foi a presença da 
deputada federal Tereza Nelma, que partici-
pou do painel Café & Política. A parlamentar 
vestiu a camisa “Lugar de Mulher é na Enge-
nharia”. O evento também marcou a eleição 
da presidente do Crea-AL, engenheira civil 
Rosa Tenório, como nova representante do 
Colégio de Presidentes (CP) no Comitê Gestor 
do Programa Mulher.
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Ao confraternizar com o Crea-AL, gostaria de 
agradecer pelo empenho e dedicação de to-
dos. Acompanhamos ainda o desenrolar das 
atividades diante do desafio da pandemia de 
covid-19 e projetamos que, em 2022, tenha-
mos condições de trabalhar de maneira mais 
tranquila, ainda que usufruindo de todos os 
aprendizados obtidos nos últimos anos. 

Diante de todas as incertezas, não apenas 
às relacionadas à adaptação à “nova realida-
de”, temos mostrado o nosso potencial de 
renovação e resiliência. Temos mantido os 
nossos processos de fiscalização, aperfeiço-
ando estratégias que podem dinamizar ain-
da mais a nossa atuação. São novas formas 
de trabalho, novas experiências que temos 
compartilhado por meio dos nossos Encon-
tros de Fiscalização e outros que, direta ou 
indiretamente, apresentam as novas formas 
de atuar no Sistema. Acreditamos que estas 
também sejam concepções apropriadas pelo 
Crea-AL, sob a condução da engenheira civil 
Rosa Tenório.

Uma das seis profissionais eleitas em 2020 
para liderar os regionais, Rosa vem parti-
cipando ativamente do Programa Mulher, 
institucionalizado pelo Confea com os Creas 
e as entidades. Recentemente, durante a 5ª 
Semana da Engenharia do Crea-AL, o painel 
“A Participação da Mulher na Infraestrutura 
Alagoana” demonstrou a importância deste 
diálogo. Inclusive, foi do Crea-AL a iniciativa 
das mais simbólicas de reunir todas estas 
presidentes para abordar a temática da par-
ticipação feminina no Sistema, em evento 
virtual realizado em 2021.

Saudações ao Crea-AL
ARTIGO

Vivenciar o Sistema Confea/Crea e Mútua 
exige que dialoguemos ainda mais, que 
busquemos encontrar alternativas para a 
comunicação entre todos os nossos elos. Há 
soluções simples que acabam sendo com-
partilhadas por todos, às vezes até mesmo 
involuntariamente. Cabe-nos incentivar essa 
interação, inclusive pelas normatizações que 
se façam necessárias.

Em 2022, estaremos novamente diante de 
momentos de ruptura, de desafios internos 
e externos que pedem que estejamos mais 
uma vez atentos para fortalecer a nossa uni-
dade, sedimentando o nosso potencial de 
valorizar a importância das nossas atividades 
para a proteção à sociedade.

Estamos atentos às dificuldades e aos avan-
ços que trilhamos no nosso dia a dia de aten-
dimento, de fiscalização, de informatização, 
de inovação, de superação de adversidades, 
de troca de experiências internas e em con-
junto por meio dos colegiados regionais e 
nacionais. Experiências e expectativas cami-
nham lado a lado para que possamos avan-
çar. É assim que conseguimos construir as 
nossas realizações. Esperamos que assim 
possamos continuar com as atuações de 
vocês no próximo ano, criando novos con-
ceitos e realizando novas conquistas. Assim, 
desejo a todos uma ótima passagem de ano 
e Boas Festas.

Joel Krüger
Engenheiro civil e presidente do Confea
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E assim foi contado mais um capítulo da 
Engenharia alagoana, numa especial ceri-
mônia de homenagens realizada no auditó-
rio do Crea-AL. A 5ª Semana da Engenharia 
promoveu mais uma edição da tradicional 
premiação para laurear autoridades, cola-
boradores, profissionais e estudantes que 
tanto contribuem com o desenvolvimento 
do Estado.

Compondo a mesa de honra ao lado da pre-
sidente do Crea-AL, engenheira civil Rosa 
Tenório, estavam o vice-presidente do Con-
selho, engenheiro mecânico Roberto Jorge 
Barros; o diretor-geral da Mútua-AL, enge-
nheiro civil Victor Vasconcelos; o diretor do 
Sinduscon, Marcos Holanda; o presidente 
da Seagra, Álvaro Machado; e o coordena-
dor da Comissão do Mérito, engenheiro civil 
Neylton Lima.  

A presidente Rosa abriu a solenidade des-
tacando a felicidade em poder retomar a 
agenda de eventos do Conselho e pontu-
ando o caráter acolhedor que marca esta 
nova gestão. “Esta é uma noite de gratidão, 
principalmente quando quem vos fala é a 
primeira presidente mulher de história do 
Crea-AL. Por isso, precisamos destacar essa 
quebra de paradigmas, a questão da equi-
dade e da presença da mulher no mercado 
de trabalho. Temos hoje um novo começo, 
e com ele, este sentimento de mudança, de 
olhar para o futuro sem esquecer do passa-
do, é por isso que estamos homenageando 
todos vocês esta noite”, discursou.

Premiação
A noite de homenagens começou com a 

SEMANA DA ENGENHARIA

entrega dos certificados aos conselheiros 
que encerram mandato em 2021. Na se-
quência, a entrega do diploma de Amigo 
da Engenharia foi dedicada aos vereado-
res por Maceió Eduardo Canuto, Dr. Cléber 
Costa e Galba Novaes Netto, que atuaram 
ativamente em prol da categoria este ano e 
que, em pleno evento, a presentearam com 
uma grande notícia: a promulgação da Lei 
4.973/2000, que teve seu artigo 86 alterado 
na Câmara Municipal para que engenheiros 
de Segurança do Trabalho tenham o direto 
à emissão de laudos periciais de insalubri-
dade e periculosidade dos serviços públicos 
municipais. 

Iniciando a premiação principal, o enge-
nheiro eletricista Marcelo Beltrão Siqueira 
foi agraciado com a Comenda Engenheiro 
Civil Luís Abílio de Sousa Neto. Seguido da 
Comenda Eng. Civil Luíz Gonzaga de Melo 
Costa, honraria entregue aos profissionais 
com o registro mais antigo no Crea-AL, fo-
ram agraciados, o engenheiro civil Daniel 
Farias de Almeida; o engenheiro eletricis-
ta Albino Pimentel de Paiva, que não pôde 
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comparecer; o engenheiro mecânico Mar-
co Antônio Gonçalves Pontes; o engenhei-
ro agrônomo Justino Lúcio de Araújo; e a 
mulher com atual registro mais antigo, a 
engenheira civil Evangelina Vasco de Albu-
querque.  

Além da tradicional Comenda Engenhei-
ro Agrônomo Jarbas Elias da Rosa Oiticica, 
hoje direcionada ao engenheiro agrônomo 
Francisco Edilson Maia da Costa, esta edição 
também marcou o lançamento de três no-
vas categorias: a Comenda Engenheiro Civil 
José Sextafeira Mendonça Cavalcante, que 
agraciou a engenheira civil Ana Catarina 
Pires de Azevedo Lopes; a Comenda Enge-
nheiro Eletricista Marcello Guimarães Bar-
ros, que agraciou o engenheiro eletricista 
Luiz Roberto Madeiro de Melo; e a Comenda 
Engenheiro Mecânico Silvino Gonzaga Ben-
tes, que agraciou o engenheiro civil Roberto 
César Cunha.

Já o ex-presidente do Crea-AL, o engenhei-
ro agrônomo Ricardo Ramalho, e o ex-con-
selheiro da casa, engenheiro civil Isaac Ro-
drigues dos Santos, foram honrados com o 
recebimento da Comenda Engenheiro Civil 
Manoel Ferri Filho. 
A Comenda Engenheiro Civil Hermano Car-
doso Pedrosa, indicada ao professor desta-
que do ano, engenheiro civil Alberto Ros-
tand Fernandes Lanverly de Melo, conduziu 
as homenagens aos alunos destaques de 
2021, que receberam a Comenda Enge-
nheiro Civil Antônio Mário Mafra. 

Foram eles: o estudante do curso de Agro-
nomia do Centro de Ciências Agrárias 
(Ceca) da Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal), Emanuel Araújo do Nascimento, e os 
estudantes de Engenharia Civil, Gabriel de 
Carvalho Freitas do Centro de Tecnologia 
(CTEC) da Ufal; Edvan Correia dos Santos Fi-
lho do Centro Universitário Cesmac; Evertth 
Kaique de Lima Silva do Instituto Federal de 

Alagoas (Ifal), que não pôde comparecer; e 
Fabrício Henrique Silva de Andrade do Cen-
tro Universitário Mario Pontes Jucá (UMJ). 

O célebre gestor público alagoano, o enge-
nheiro civil Francisco Luiz Beltrão de Aze-
vedo Cavalcanti, foi homenageado postu-
mamente com sua inscrição in memoriam 
no Livro do Mérito, pelos relevantes serviços 
prestados à categoria. Salete Beltrão, viúva, 
esteve presente para receber a honraria em 
momento de muita emoção. 

A Menção Honrosa, categoria lançada na 
última edição do evento para homenage-
ar uma empresa alagoana, contemplou a 
Acender Engenharia Ltda, que foi repre-
sentada pelos seus diretores Abdon Neto 
e Carlos Henrique Figueiredo. Fechando 
as homenagens, uma em especial foi para 
um colaborador do Crea-AL, que há trinta 
e cinco anos desempenha suas atividades 
com grande dedicação: Genivaldo de Farias 
Matos, fiscal, agraciado com o Diploma de 
Funcionário do Ano.
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DISCURSO DE HONRA 

O professor e engenheiro civil Rostand Lan-
verly representou todos os laureados e ex-
ternou sua satisfação em receber tamanha 
honraria de seu Conselho profissional, esta-
belecendo o compromisso em perpetuar seu 
conhecimento. “Nos comprometemos, des-
de já, a continuar a enaltecer a Engenharia, a 
continuar difundindo o saber, e a continuar 
incentivando aos jovens e todos aqueles que 
desejam percorrer o ensolarado e fértil ca-
minho das ciências exatas”, declamou. 

A 5ª Semana da Engenharia contou com o 
apoio da Mútua – Caixa de Assistência dos 
Profissionais dos Creas, da Associação dos 
Profissionais de Eletroeletrônica de Alagoas 
(Aprel), do Clube de Engenharia de Alagoas, 
da Sociedade de Engenheiros Agrônomos de 

Alagoas (Seagra), do Sindicato dos Engenhei-
ros de Alagoas (Senge), da Associação das 
Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas 
(Ademi) e do Sindicato da Indústria da Cons-
trução do Estado de Alagoas (Sinduscon).
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Por unanimidade, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu, em dezembro, manter 
a obrigatoriedade do georreferenciamento 
para fins de registro de propriedades rurais 
que foram desmembradas, parceladas ou 
remembradas.

A decisão rejeitou uma ação direta de in-
constitucionalidade apresentada pela Con-
federação Nacional da Agricultura (CNA). 
Para o ministro Gilmar Mendes, relator do 
processo, o georreferenciamento mostra-
-se uma exigência ao objetivo de garantir a 
exata delimitação do imóvel rural, evitando 
a sobreposição de áreas e resguardando o 
direito de propriedade de todos os possíveis 
interessados.

De acordo com o superintendente regional 

do Incra em Alagoas, César Lira, essa vali-
dação confirma a importância do serviço e 
evidencia a necessidade do exercício técnico 
qualificado. Ainda em dezembro, o Confea 
estabeleceu seus entendimentos sobre a 
competência e habilitação necessárias para 
o serviço de georreferenciamento de imóveis 
rurais. A publicação veio através da Decisão 
Normativa Nº 116 e estabeleceu as diretrizes 
curriculares que atribuem a responsabilidade 
legal para o serviço.

Segundo o conselheiro do Crea-AL e coorde-
nador nacional das Câmaras Especializadas 
de Engenharia de Agrimensura dos Creas, 
engenheiro agrimensor Lucas Cavalcante, o 
posicionamento foi essencial para garantir 
a fatia de mercado dos profissionais locais.

STF mantém 
georreferenciamento obrigatório 
em registro de imóveis rurais

33



34

O termo ART se refere à Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica. Esse documento 
é um instrumento usado para definir le-
galmente os direitos e as obrigações dos 
profissionais do sistema Confea/Crea. 
Além disso, também deixa claro quem 
é o responsável técnico pelo serviço em 
questão. Manter registros precisos de 
cada etapa de um empreendimento 
imobiliário é muito importante. E a ART 
é um dos itens que não pode passar des-
percebido por muitos profissionais de 
Engenharia e gestão. Engana-se quem 
pensa que documentos como este não 
fazem tanta diferença. 

Garantir que todos os serviços dos pro-
fissionais que atuam sob a guarda do sis-
tema Confea/Crea se sujeitem aos mais 
altos níveis de qualidade e responsabili-
dade. Ao mesmo tempo, o documento 
garante que eles sejam compensados de 
forma justa por isso, e que sejam capa-
zes de desempenhar suas funções sem 
problemas. Em outras palavras, todos os 
envolvidos ganham com a Anotação de 
Responsabilidade Técnica em ordem: os 
donos do empreendimento, os profissio-
nais de Engenharia e os clientes.

Buscando atender às necessidades dos pro-
fissionais, o preenchimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) agora contará 
com uma atualização das tabelas auxiliares, 
que serão a nova base de dados para des-
crição de atividades contratadas desde 1º de 
outubro de 2021.

Com a medida, serão disponibilizados novos 
itens nos campos de atividade contratada, 
com o incremento no número de atividades 
profissionais e a melhoria na organização da 
tabela de obras e serviços, o que resultará 
numa representação mais fiel às atividades 
que foram contratadas de fato. A Tabela de 
Obras e Serviços (TOS) também passará por 
mudanças. Agora os termos usados serão mais 
coerentes e adequados às suas atividades, e 
em breve, o profissional também visualizará 
apenas os serviços referentes a sua modalidade, 
o que proporcionará uma lista mais enxuta e 
de fácil manuseio. Caso a nomenclatura da 
sua obra ou serviço tenha sido substituída ou 
alterada na nova versão da tabela, o profissional 
deverá refazer a busca optando por termos 
mais genéricos que ainda sejam capazes de 
caracterizar a atividade contratada. 

O anexo da PL 2045/2018 contém a lista deta-
lhada dos novos itens das tabelas de nível de 
atuação e de atividade profissional. E o Anexo 
I da Resolução nº 1.073/2016 disponibiliza um 
glossário com a definição dos termos contidos 
nas tabelas auxiliares. Para facilitar a vida dos 
profissionais, o Crea-AL produziu um vídeo 
sobre a nova TOS e tem todo o passo a passo 
das mudanças.

A importância
da ART

Aponte a 
câmera do seu 
celular e visite 
o portal.
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Invista na sua pro�ssão, nos
seus sonhos e molde o seu futuro

(82) 3336-1121 / (82) 3221-2672
www.mutua.com.br | al@mutua.com.br

@mutua.al


