
A Engenharia e sua contribuição no 
combate ao COVID-19 

Coordenadores da Câmara Especializada de Química vão participar de ações que 
visam apoiar orgãos públicos na linha de frente da pandemia
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Reunião das Câmaras de Química em Brasília, no início de Dezembro, que tratou do assunto
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Palavra do Presidente

E o ano de 2020 está se findan-

do. Mas nessa despedida fica uma 

marca: a de um dos anos mais di-

fíceis desde a virada do milênio. 

Vou além: podemos dizer que essa 

década que termina também vai 

deixar suas lembranças. Segundo 

economistas de inúmeros veículos 

de comunicação, o Brasil encer-

ra esses últimos dez 

anos com seus pio-

res números desde 

os anos 70, com uma 

média de 1,67% de 

crescimento ao ano 

nesse período. 

Mas voltando a 

2020, podemos dizer 

que esse ano foi difí-

cil, sem dúvida. 

A ameaça do CO-

VID-19 pairou sobre nós desde os 

meados de março e ainda não se 

estabilizou. Talvez agora, na imi-

nência da chegada das vacinas, 

possamos ter mais esperança em 

dias melhores. 

Afora as dificuldades, 2020 nos 

obrigou a fazer da reinvenção uma 

prática comum em nosso dia-a-

-dia. Tanto em termos pessoais, 

onde alteramos a rotina e nos ade-

quamos a novas normas sanitárias, 

quanto em termos profissionais, 

assistindo ao advento da Internet 

tomar conta dos nossos olhos e 

ouvidos. 

Diante disso, nos revelamos 

como sociedade. Cada um correu 

2020: ano difícil, revelador
e desafiador

O que era considerado 

“passatempo 

improdutivo” dentro 

das empresas, passou 

a significar uma 

forma cada vez mais 

aceita de conexão e 

de interação entre as 

pessoas. 

para o seu canto, dentro de suas 

possibilidades, assumindo novas 

responsabilidades, aprendendo 

como nunca, olhando para o pró-

ximo de uma forma diferente. 

O distanciamento trouxe de 

volta o valor das pessoas. Como 

há muito não se via, as famílias 

voltaram a ser valorizadas, os 

laços de amizade 

foram reforçados 

e o calor humano 

de um abraço ga-

nhou novamente as 

primeiras páginas 

dos jornais e os pri-

meiros lugares nos 

rankings da vida. 

Que o espírito de 

Natal também seja 

revalorizado, dentro 

do “novo normal”, com as medi-

das de isolamento e de proteção 

contra o contágio desse vírus que 

tanto nos afetou. 

Vamos para 2021 renovados, 

com mais força e determinação! 

Feliz Natal e um Próspero Ano 

Novo a todos nós!
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CDER REALIZA EM SÃO PAULO 
TERCEIRO ENCONTRO DO ANO

O Colégio de Entidades Regionais de 

São Paulo – CDER-SP, constituído pelas 

entidades representativas das profissões 

jurisdicionadas pelo Sistema Confea/

CREA e credenciadas junto ao CREA-SP, 

reuniu-se em 25 de novembro para a sua 

terceira reunião ordinária do ano.

A abertura do encontro coube ao 

coordenador-adjunto em exercício do 

CDER-SP, Eng. Civ. Cassius Gomes Can-

cian, que saudou os presentes, passando 

a palavra ao superintendente de Colegia-

dos do CREA-SP, Eng. Alim. Gumercindo 

Ferreira da Silva, que salientou o ano atí-

pico de 2020, em função da pandemia. 

Compunham também a mesa a Eng. Civ. 

Ligia Souza, do Instituto Paulista de Enti-

dades de Engenharia e Agronomia (IPE-

EA), o Diretor Administrativo do CREA-

-SP, Eng. Civ. Joni Matos Incheglu, e os 

recém-empossados diretores da Mútua, 

para o triênio 2021/2023, Eng. Civ. e Eng. 

Seg. Trab. Ronaldo Florentino dos Santos 

e Eng. Eletric. Renato Archanjo de Castro, 

que reafirmaram os votos de congratula-

ções e agradecimentos a todos os parti-

cipantes.

Na sequência, o presidente do CREA-

-SP, Eng. Telecom. Vinícius Marchese Ma-

rinelli, compartilhou a vivência recente 

pela qual passou, percorrendo o estado 

de São Paulo e conhecendo de perto a 

realidade e as necessidades dos enge-

nheiros registrados lembrando “que toda 

a estrutura do CREA-SP está à disposição 

desse profissional”.

Porém, o presidente ressaltou que é 

necessária a implementação de mudan-

ças que possam desburocratizar e agilizar 

os serviços disponíveis aos registrados. 

“O projeto Transformação Digital está 

sendo implantado no CREA-SP. Ou trans-

formamos o CREA-SP agora ou não tere-

mos outra oportunidade igual a essa”. Fi-

nalizando, o engenheiro destacou que os 

membros do CDER-SP são fundamentais 

para essa mudança ocorrer.

A chefe da Unidade de Convênios, 

Fomento e Parcerias do Crea-SP, Jussara 

Ralisse, falou a respeito da instalação e 

funcionamento de Unidades de Atendi-

mento em entidades regionais e sobre as 

mudanças no Plano de Trabalho Anual 

(PTA) e prestação de contas que passa-

rão a vigorar em 2021. Jussara abordou 

todos os compromissos e procedimen-

tos que as entidades precisarão cumprir, 
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desde a disponibilização de um espaço 

exclusivo, até os cuidados necessários 

para manutenção, limpeza, estrutu-

ras necessárias, serviços de zeladoria e 

copa, entre outros.

Na última apresentação do dia, o su-

perintendente de Colegiados do CREA-

-SP, Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da 

Silva, falou sobre os procedimentos 

obrigatórios e a importância da indica-

ção de conselheiros das entidades para 

o plenário. 

Produzido por  CDI Comunicação

Supervisão: Departamento 

de Comunicação do Crea-SP

Na foto acima, aspecto da plenária do encontro realizado em São Paulo. Na foto abaixo, a mesa diretora, 
coordenada pelo presidente do CREA-SP Vinícius Marchese
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O projeto de ação social da Associação dos Engenheiros, Ar-

quitetos e Agrônomos de Monte Alto – AEAA-MA realizou mais 

uma vez a doação de alimentos para a Associação dos Irmãos 

Samaritanos. 

Neste mês de Dezembro foram doados 105 Kg de arroz, 27 

Kg de feijão, 40 embalagens de 900 ml de óleo de soja e 50 sa-

chês de extrato de tomate.

Na foto à direita, o presidente da AEAA-MA, Eng. Francisco 

Innocencio Pereira, o atendente da AEAA-MA Paulo Fumes, e os 

voluntários dos Irmãos Samaritanos juntamente com os manti-

mentos doados.
Eng. Francisco Innocencio Pereira e equipe da AEAA-MA com membros da Asso-
ciação dos Irmãos Samaritanos
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PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE RISCO 
É TEMA DE PALESTRA ONLINE

O PGR é um programa adotado pelas empresas obje-

tivando gerenciar a totalidade dos riscos que existem no 

ambiente de trabalho. Consiste na formulação e implanta -

ção de técnicas, procedimentos e medidas administrativas 

visando o controle dos riscos. O Eng. Eletricista e de Segu-

rança do Trabalho Antonio Pinto do Nascimento Neto foi 

o palestrante responsável por discorrer sobre o tema no 

último dia 30 de novembro, em palestra promovida pela 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 

Monte Alto – AEAA-MA, com o apoio do CREA-SP. 

Segundo o Eng. Toninho, é dever da organização con-

siderar as condições de trabalho nos termos da NR 17, 

consultar os trabalhadores quanto à percepção dos riscos, 

podendo ser através da CIPA, quando houver. “A organiza-

ção também deve comunicar aos trabalhadores sobre os 

riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas 

de prevenção do plano de ação PGE e, também adotar 

medidas necessárias para melhor o desempenho SST”.

A abertura do evento contou com a transmissão de ví-

deos institucionais do CREA-SP, que apresentaram missão 

e objetivos da autarquia e também visaram tirar dúvidas 

dos profissionais do Sistema Confea/CREA/Mútua. Na 

sequência, o presidente da AEAA-MA Eng. Químico e de 

Segurança do Trabalho Francisco Innocencio Pereira des-

tacou a importância de continuar fomentando o conheci-

mento em tempos de isolamento. 

Mais uma vez a palestra teve um número expressivo de 

acessos e todo o conteúdo fica à disposição dos profissio-

nais nas redes sociais da AEAA-MA, podendo ser consulta-

do de forma gratuita. 

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho, Antonio Pinto do Nasci-
mento Neto, em sua palestra on line
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ENGENHARIA QUÍMICA VAI DIFUNDIR
ATUAÇÃO AMBIENTAL E CONTRA A COVID-19

Com participações virtuais, a Coorde-

nadoria Nacional das Câmaras Especia-

lizadas de Engenharia Química (CCEEQ) 

tratou de temas que vão do acoberta-

mento à fiscalização de hospitais, em sua 

quarta reunião ordinária, realizada de 1º 

a 3 de dezembro, em Brasília. 

“Em 2021, teremos que continuar 

abordando as ações da Engenharia Quí-

mica para o enfrentamento da Covid-19, 

além de temáticas como a fiscalização 

ambiental no âmbito de água, ar e re-

síduos sólidos, áreas onde temos uma 

demanda muito grande”, afirmou o coor-

denador nacional, Francisco Innocencio 

Pereira, ao final da reunião.

“Conseguimos concluir todas as pau-

tas, foi bastante produtiva”, apontou, in-

formando que boa parte dos trabalhos 

foi dedicada à conclusão da pauta suge-

rida pelo Confea, em torno de questões 

como a infração à  alínea “C” do artigo 6º 

da Lei 5.194/1966, que trata do acober-

tamento, em processos tramitando ou 

arquivados em todos os regionais nos úl-

timos três anos. “Os únicos regionais que 

informaram ter processos tramitando por 

infração ao disposto nesse dispositivo fo-

ram os CREA-PR e CREA-MG”, comentou.

As Novas Diretrizes Curriculares Na-

cionais (DCNs) e o Ensino a Distância 

(EaD) também tiveram seus debates 

concluídos, dentro do Programa Anual 

de Trabalho, elaborado em conformida-

de com a Decisão Nº PL -0044/2020, do 

Confea. “Devido ao adiamento na elabo-

ração das Novas DCNs, que entrarão em 

vigor apenas em 2022, foi aprovado o 

adiamento para após o término do pra-

zo estabelecido pelo MEC para que as IES 

se adequem, quando houver os projetos 

pedagógicos de curso finalizados pelas 

IES”, comentou Innocencio Pereira. Quan-

to ao EaD, foi proposta a reavaliação da 

Decisão Plenária PL – 0044/2020.

Fiscalização de hospitais

A respeito da fiscalização de hospitais, 

prevista pelo Confea em torno da inte-

gralidade de obras e serviços ligados a 

empreendimentos hospitalares até 2021, 

o coordenador considerou que “as fiscali-

zações não focaram especificamente nas 

áreas de atuação da Engenharia Química, 

como em relação à qualidade do ar con-

dicionado, gases utilizados, qualidade da 

água desmineralizada e outros aspectos. 

Fizemos um plano para ampliar o ‘che-

cklist’ das atividades fiscalizadas pelo Sis-

tema em hospitais, no âmbito da modali-

dade engenharia química, nas atividades 

de Plano de Gerenciamento de Resíduos, 

Tratamento das águas efluentes; desin-

setização, desratização e controle de 

pragas e análise da qualidade do ar e de-

sinfecção do ar, juntamente com orien-

tações à fiscalização de procedimentos e 

enquadramentos”.

Innocencio informa também que foi 

tratado ainda sobre o monitoramento da 

adoção da diretriz de ampliar a fiscaliza-

ção em empreendimentos que deman-

dam serviços de engenharia com o obje-

tivo de proteger a vida, levantando ações 

de fiscalização realizadas pelos CREAs em 

2020 e propondo o envio da informação 

ao Confea.

Outros pontos tratados foram a divul-

gação do CREA nas instituições de ensi-

no para aumentar o número de registros 

de profissionais da Engenharia Química.  

Na ocasião, o coordenador da CEEQ do 

CREA-SC, Rodrigo Menezes Moure, apre-

sentou material desenvolvido com esse 

objetivo e que deverá servir de base para 

a futura divulgação em nível nacional.
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Coordenadores e assistentes da comissão, que se reuniu em Brasília
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AEAA-MA PROMOVE PALESTRA SOBRE 
NR 35 – TRABALHO EM ALTURA

A Associação dos Engenheiros, Arqui -

tetos e Agrônomos de Monte Alto, com 

o apoio do CREA-SP promoveu no dia 8 

de dezembro mais uma palestra técnica. 

O tema desenvolvido pelo Engenheiro 

Agrônomo e de Segurança do Trabalho 

Ernani Lazarini foi a norma regulamen-

tadora 35, que trata sobre o trabalho em 

altura. 

“A NR 35 estabelece os requisitos 

mínimos de proteção para o trabalho 

em altura, envolvendo o planejamen-

to, a organização e a execução. Ou seja, 

ela garante a segurança e a saúde dos 

trabalhadores envolvidos direta ou in-

diretamente com trabalhos em altura. 

Segundo a NR 35 toda atividade execu-

tada acima de 2 m do nível inferior, onde 

existe o risco de queda, é considerada 

trabalho em altura” explica o engenheiro 

palestrante.

O evento foi transmitido gratuita-

mente através dos canais da Associação 

no Facebook e Youtube.

A abertura do evento contou com a 

transmissão de vídeos institucionais do 

CREA-SP, que apresentaram missão e ob-

jetivos da autarquia e também visaram 

tirar dúvidas dos profissionais do Siste-

ma Confea/CREA/Mútua. 

Na sequência, o presidente da AEAA-

-MA Eng. Químico e de Segurança do 

Trabalho Francisco Innocencio Pereira 

destacou a importância de continuar fo-

mentando o conhecimento em tempos 

de isolamento. 

“Durante este ano tivemos que nos 

adaptar rapidamente a novos protoco-

los. Sempre com o apoio do CREA-SP 

buscamos proporcionar conteúdo para 

elevar o nível de valorização dos profis-

sionais, e que possamos estar cada vez 

mais atualizados e capacitados”, explica 
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o presidente Innocencio.

Mais uma vez a palestra teve um núme-

ro expressivo de acessos e todo o conteú-

do fica à disposição dos profissionais 

nas redes sociais da AEAA-MA, poden-

do ser consultado de forma gratuita. 

Eng. Ernani Lazarini durante palestra on line

Momento da apresentação do Vídeo Institucional do CREA-SP
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A ASSOCIAÇÃO PARABENIZA SEUS ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO
RAPHAEL DE CARLIS  ............................................04/12  .....................ENG. MECÂNICO 

VITOR HUGO CARMELO LAMPA  ......................06/12  .....................ENG. CIVIL

ROBSON ANTONIO RAMOS  .............................06/12  .....................ENG. AGRÔNOMO

JOSIANE CRISTINA FONTANELLI  .....................08/12  .....................TEC. AGROPECUÁRIA

EMERSON AP. BALBUINO  ...................................08/12  .....................TEC. ELETRO-ELETRONICA

ARIOVALDO FREIRE MOURA  ............................09/12  .....................ENGENHEIRO QUIMICO

SILVIA BONGIOVANI  .............................................11/12  .....................ENG. AGRÔNOMA

JÂMISON THIAGO PINELLI  .................................12/12  .....................ENGENHEIRO CIVIL

DANILO DE LIMA CARVALHO  ...........................13/12  .....................ENG. DE CONTR.  E AUTOMAÇÃO

MARCELO BATISTA MENDES  ...........................14/12  .....................ENG. CIVIL

JORGE LUIS CASIMIRO  ........................................16/12  .....................ENG. MECÂNICO 

VINICIUS JOSÉ ALVES FERREIRA  ......................17/12  .....................ENG. MECÂNICO

FERNANDO BERNARDO FONSECA JUNIOR  17/12  .....................ENG. CIVIL 

MARIO MORETTI JUNIOR  ...................................18/12  .....................ENG. MECÂNICO 

ALESSANDRO ESTEVES ARAGÃO  ...................19/12  .....................TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO

SIMONE BARBOSA DE ALMEIDA.....................19/12  .....................DESENHISTA TÉCNICO

EVERTON AFFONSO DE ANDRÉ  ......................21/12  .....................ENG. AGRÔNOMO

JOSE BENEDITO DONIZETE DOS SANTOS...23/12 .....................ENG. AGRÔNOMO

RAFAEL COGHI  .......................................................23/12  .....................ENG. CIVIL

CARLOS TADEU BARELLI  ....................................25/12  .....................ENG. MECÂNICO

WILLIAN CESAR SOARES  ....................................25/12  .....................TÉCNICO EM ELETRÔNICA

FERNANDO GARCEZ DA SILVA  ........................26/12  .....................TEC. ELETROT/ELETRÔNICA

EMERSON LUIZ DANTE  .......................................29/12  .....................ENG. CONTR. E AUTOMAÇÃO

ANDRÉ NASCIMENTO  .........................................30/12  .....................ENG. CIVIL

REPRESENTANTES DA UNACEN REÚNEM-SE EM MONTE ALTO
No último dia 28 de novembro acon-

teceu no Centro de Treinamento do 

CREA-SP em Monte Alto mais uma reu-

nião ordinária da UNACEN – União das 

Associações Centro Norte.

Estiveram presentes representantes 

das Associações de Araraquara, Barretos, 

Batatais, Bebedouro, Catanduva, Fran-

ca, Igarapava, Itápolis, Ituverava, Matão, 

Monte Alto, Monte Azul Paulista, São 

Carlos, Sertãozinho e Taquaritinga. Tam-

bém estiveram presentes o gerente re-

gional do CREA-SP Carlos Consolmagno 

e o Superintendente de Colegiados do 

CREA-SP, Eng. Gumercindo Ferreira da 

Silva.
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Acima, membros da UNACEN na plenária da reunião. Abaixo, todos os presidentes das Associações 
participantes da entidade regional




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

