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Por que contratar um profissional registrado em Conselho de Classe
O profissional determina a segurança e a 

qualidade da obra, além das garan�as necessárias 
para que ela seja realizada sem problemas. É 
fundamental que a sociedade entenda que aquele 
que estudou por vários anos está apto para atender 
as demandas existentes. Contratar um profissional é, 
portanto, necessário para ter um bom projeto e para 
executá-lo com qualidade e economia, prevendo 
problemas futuros que ocorrem quando o projeto 
não é feito por um profissional.

Registro no Conselho - Quando o conselho 
registra um profissional ou emite um Documento de 
Responsabilidade Técnica, ele está atestando que 
aquele profissional está apto a realizar obras com a 
melhor técnica, provendo bem-estar à sociedade. 
Quando o profissional é registrado, ele está 
subme�do às regras do Conselho, que estão em 

Acesse o site da ASSEARA.
     O site da ASSEARA está disponível na 
internet no endereço:
h�p://www.asseara.org.br ou ainda 
você pode posicionar o seu leitor de 
código QR na figura ao lado.

     Acesse para conhecer os bene�cios e as vantagens em 
ser associado. Conheça também os cursos que 
disponibilizamos em parceria com outras en�dades.

Aqui você conta com Plano de 
saúde e Plano odontológico!

PLANO DE SAÚDE FAMILIARPLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)- Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)

PLANO ODONTOLÓGICO:PLANO ODONTOLÓGICO:
- por apenas: R$25,00 (individual)- por apenas: R$25,00 (individual)

Consulte todas asConsulte todas as
condições na sede dacondições na sede da

ASSEARA ou através doASSEARA ou através do
telefone 35 3291 1915.telefone 35 3291 1915.

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)

PLANO ODONTOLÓGICO:
- por apenas: R$25,00 (individual)

Consulte todas as
condições na sede da

ASSEARA ou através do
telefone 35 3291 1915.

consonância com o Código de É�ca Profissional. Ser registrado significa que o órgão regulador (conselho), habilitou aquele 
profissional para trabalhar na área. Sem o registro, o profissional não consegue emi�r o Documento de Responsabiliadde 
Técnica.
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CURVAS OU RETAS?                                                                                                              Por Glauber Mar�ns Lega�

Engenheiro de Produção - Mecânica

Você prefere estradas, avenidas ou ruas sinuosas? Ou prefere a menor distância entre dois pontos? Para muitos de nós, no 
mundo atual onde estamos sempre correndo sem tempo para perder, as vias seriam todas retas, mas nem sempre isso é 
possível, por vários obstáculos, sejam eles técnicos, e até financeiros.

E assim entram as curvas, aclives e declives para atravessar estes obstáculos, que proporcionam boas sensações nos 
apresentando belas paisagens, como cada um dos morros das Minas Gerais. Durante as viagens esperávamos desde criança para 
saber se a próxima curva seria para a direita ou esquerda, e se iríamos con�nuar apreciando belas paisagens no horizonte.

Retas muitas vezes tornam as viagens e passeios monótonos, sonolentos e chatos, sem qualquer novidade passam a ser 
desinteressantes para algumas pessoas. Assim não é possível ver se freamos no ponto certo ou fizemos uma tangência correta 
para entrar em uma curva. Assim, só seria necessário um piloto automá�co sem precisar mais pensar ou se concentrar mais em 
nada, �rando o prazer de muitos ao dirigir.

Curvas em excesso também não são agradáveis, irritam e causam indisposição nos motoristas e passageiros, tornando os 
passeios entediantes e desagradáveis.

Podemos relacionar estas vias com o mundo atual, em especial o nosso país, onde hoje temos uma grande divisão de 
grupos, amigos e famílias, que escolhem as direções e sen�dos de forma única extremada, onde quem escolhe um sen�do 
diferente está errado, passando a ser uma pessoa indesejada, e até abominável para os mais extremos.

Quando seguimos em direção ao nosso des�no em uma viagem, os sen�dos das curvas das estradas trazem ó�mas 
paisagens, que não imaginaríamos conseguir ver. Quem pensa diferente tem opiniões, conceitos e crenças que podem ajudar a 
formar e posicionamentos com maior embasamento, não sendo a única opção correta e verdade única, como muitos pensam 
hoje.

Em resumo, assim como nas estradas, para chegarmos ao nosso des�no como população, ou seja, um Brasil melhor para 
as gerações futuras, não temos uma reta preparada, e sim obstáculos que todos sabemos, os quais devem ser superados com 
várias curvas, para ambos os sen�dos, sem igualdade entre os lados que teremos que virar.

Mesmo não conhecendo, ou não gostando, do que veremos na próxima curva, devemos encontrar pontos de convivência 
e confiança para seguirmos juntos, sem esta polarização atual extrema e prejudicial à sociedade, que quer um Brasil refle�ndo o 
que está em nossa bandeira - ORDEM E PROGRESSO.
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Engenheiros são os propulsores do desenvolvimento, e quando buscamos a definição de Engenharia, encontramos: “a 

aplicação do conhecimento cien�fico, econômico, social e prá�co, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter, 

reformar e aprimorar”, dessa forma, a Engenharia tem total influência na condição de um local e assim, podemos dizer que ela 

também determina se o ambiente terá uma boa ou má qualidade, se o espaço permi�rá a inclusão ou não de seus usuários, 

moradores e visitantes.

Mas, deploravelmente, podemos notar que a Engenharia não tem sido levada em consideração e nem u�lizada da melhor 

maneira pelos municípios, os quais a tempos já perderam o hábito de planejar, ou seja, pensar antes e executar da melhor forma. 

Hoje, projetos (planos) são contratados simplesmente por um menor preço, ou apenas porque existe um inves�mento. E os 

prazos de estudo, amadurecimento, elaboração são suprimidos em detrimento da qualidade e do custo, mostrando o 

desrespeito a natureza intelectual do processo.

Pensar em um município é um grande desafio, falamos de mais de 80% da população urbana. E é dentro do município que 

devemos verificar as melhores prá�cas e colocar em experimento as novas linhas de planejamento, projetos e gestão. Devemos 

trazer uma análise dos desafios sobre engenharia pública, mobilidade urbana, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e 

inovação, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, economia e governança, entre outros temas, mostrando as 

principais dificuldades na concepção de projetos. Ainda assim, para melhorar, devemos enfrentar os problemas, ser urgente, 

desenvolver um planejamento, mais adequado à realidade de cada localidade. Entendemos assim, que a necessidade, mais uma 

vez recai em uma gestão pública organizada e de qualidade, a qual depende amplamente da engenharia.

Desta forma, torna-se saliente a necessidade da par�cipação do profissional da engenharia dentro da administração de 

qualquer município. A presença deste profissional da área tecnológica atuando diretamente nos Execu�vos Municipais é 

necessária e se jus�fica devido aos planejamentos, organização, direção, coordenação de programas, e elaboração de projetos e 

a�vidades vinculadas à estruturação urbana e rural de serviços públicos em geral, assessorando ao prefeito no 

acompanhamento de projetos, verificando a solidez e a segurança de um terreno, as a�vidades de saneamento básico, de 

drenagem urbana, obras de construção, organização de trânsito e tráfego de veículos, na elaboração de orçamentos, no manejo 

hídrico, na área agronômica, na liberação de emendas parlamentares junto a órgãos financiadores, além é claro de ajudar na 

fiscalização e acompanhamento de obras municipais e de cronogramas �sicos e financeiro, sem deixar de citar a automá�ca 

melhoria da qualidade da saúde da população que passa a usufruir com qualidade de vida e bem-estar.

O contrário nós já conhecemos e é previsível como sempre. Má qualidade nas obras, obras paralisadas ou inacabadas por 

erros de decisão e escolha, custos além do previsto e também, recursos financeiros represados e não u�lizados por má gestão, 

desordem ou caos, como queira entender. E parece óbvio, as más decisões nunca nos levam a bons resultados, quando o ideal 

seria o�mizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, 

técnicos e econômicos, evitando a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental, propiciando e qualificando a ocupação 

do sí�o urbano em consonância com a legislação urbanís�ca e ambiental.

Para que todos os bene�cios entrem em prá�ca, é necessário que o município através do chefe do poder execu�vo - o 

prefeito, em conjunto com o poder legisla�vo – os vereadores queiram se adequar e passe a contar com o apoio constante de 

uma engenharia inteligente, eficiente, inovadora, sustentável, acelerada e humana, e que esta seja capaz de se adequar ao que o 

município necessita no momento e também no futuro. A engenharia é uma área do conhecimento que dá suporte à inovação, ao 

avanço tecnológico e, portanto, à compe��vidade de um município atendendo as citadas demandas da sua população.

O PAPEL DA ENGENHARIA NA OPERAÇÃO DO MUNICÍPIO 
INTELIGENTE por Eduardo Ribeiro

Engenheiro Civil
*com aprovação na cadeira “Saneamento e Arquitetura”

para exercer as funções de Engenheiro de Secções Técnicas
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Especialista em Engenharia Sanitária e Meio Ambiente 
MBA em Gestão Execu�va de Negócios
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O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) vem atendendo a todas as orientações legais relacionadas à 

transição do registro de profissionais, anotações de responsabilidade técnica e cer�dões de acervo técnico dos profissionais 

técnicos industriais, determinadas pela Lei nº 13.639/2018, que criou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). Uma 

decisão da 30ª Vara Cível e uma sentença da 2ª Vara atestaram a fundamentação legal das medidas promovidas pelo Confea, 

entre elas o repasse dos cadastros de profissionais e ainda do montante de cerca de R$ 20 milhões ao CFT, oriundo da 

arrecadação de todos os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia do país, dentro dos prazos legais previstos. 
Apesar de todo esse respaldo, uma decisão liminar do juiz Alcides Saldanha Lima, da 10ª Vara da Jus�ça Federal, datada do 

úl�mo dia 11 de outubro, em resposta à ação movida pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), determinou que os 

Creas promovam, até o prazo de 20 de dezembro corrente, os registros de profissionais diplomados no país, suas Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ARTs e suas Cer�dões de Acervo Técnico - CATs, bem como o repasse de todas as informações 

rela�vas aos serviços prestados pelos profissionais técnicos industriais nesse período. Em atendimento a essa determinação, o 

Confea publicou, nessa terça (15), a Portaria Ad Referendum nº 327, determinando o cumprimento da decisão liminar exarada.
O Sistema Confea/Crea assevera, desta forma, sua atenção aos marcos legais e às medidas judiciais.

O Confea firmou acordo de cooperação técnica com o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na 

ocasião, o ministro, Blairo Maggi, que também é engenheiro 

agrônomo, ressaltou a importância desse trabalho conjunto. 

“Esse acordo marca um momento histórico para os 

profissionais da Agronomia”, declarou o ministro.
Durante a solenidade, o presidente do Confea, Eng. 

Civil Joel Krüger, destacou a relevância do acordo. ”Essa 

inicia�va é de suma importância para que, além do 

intercâmbio, nivelemos as informações sobre fiscalização de 

agrotóxicos, receituário agronômico, enfim, temas sempre 

presentes no exercício profissional e que refletem na vida da 

população”, disse o presidente.
Pelo documento assinado, as ins�tuições se 

comprometem a desenvolver ações referentes aos temas de 

regulação, intercâmbio de informações sobre fiscalização e 

colaboração mútua para desenvolvimento de capacidades 

dos profissionais de ciências agrárias em defesa da 

agropecuária. “Para tanto, os órgãos pretendem realizar o 

Encontro Nacional de Fiscalização e um seminário sobre 

agrotóxicos.  Cursos e treinamentos sobre defesa 

agropecuária para profissionais de ciências agrárias também 

estão previstos no plano de trabalho, que será elaborado 

conjuntamente, em que serão listadas as ações e as datas de 

realização”, antecipou o secretário de Defesa Agropecuária do 

Mapa, Luis Eduardo Pacifici Rangel. O acordo tem vigência de 

quatro anos, podendo ser renovado pelo mesmo período.

Portaria orienta Creas a promover registro de profissionais 
técnicos industriais

Confea e Mapa firmam acordo de cooperação

ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO WHATSAPP:

+55 35

9 9735 1257
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