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Participe!

Uma das datas mais importantes do ano para os profissionais do Sistema Confea/Crea está se
aproximando. No dia 4 de junho mais de 900 mil profissionais filiados aos Conselhos irão às urnas para eleger o Presidente do Confea (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e os Presidentes dos Creas (Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia)
para o triênio 2009/2011. No Espírito Santo haverá ainda a eleição do novo Coordenador-Geral
da Mútua, a Caixa de Assistência aos Profissionais do Sistema.
Veja nesta edição do Jornal do Engenheiro os locais de votação, os candidatos apoiados pelo SENGE-ES e
mais informações sobre esse pleito que movimenta todo o sistema e influencia vários setores da sociedade.

Jurídico
Empresa não deposita FGTS de
trabalhador e SENGE-ES ganha
ação na justiça

Editorial
atender anseios de diversos setores.
Acreditamos na qualidade do trabalho desenvolvido e acreditamos que
é necessário haver a continuidade
desse trabalho.

Este ano de 2008 é um ano especial
para os profissionais do setor tecnológico ligados ao SENGE-ES. Além
de ser ano de eleições municipais,
para a escolha de novos prefeitos e
vereadores, 2008 também é um ano
de eleições no Sistema Confea/Crea,
quando nossos profissionais irão às
urnas escolher a direção que querem
seguir com nosso sistema.
As eleições do sistema estão marcadas para o dia 4 de julho, e no Espírito Santo os profissionais depositarão
seus votos para escolher o presidente do Confea, do Crea-ES e o diretor-geral da Mútua em nosso estado.
Como já vem acontecendo nos últimos anos, o SENGE-ES tem um papel importante dentro deste cenário.
O candidato à presidência do CreaES, Luis Fiorotti, é diretor de nosso Sindicato, candidato à reeleição e
conta com o apoio incondicional de
nossa entidade.
Fiorotti desenvolveu importantes
trabalhos que trouxeram uma nova
visibilidade a este Conselho Regional, criou novas estruturas de atendimento para os profissionais, levou
cursos de educação continuada para
o interior e criou o Crea Júnior. Todas essas iniciativas proporcionam
um Crea mais homogêneo, capaz de

Em âmbito nacional, o SENGE-ES
une-se a várias outras entidades em
apoio a Marcos Túlio, que também
é candidato à reeleição. Nesses três
anos, Marcos Túlio realizou concretos avanços em nosso Sistema. Construiu um ambiente de colaboração,
parceria e integração, conseguindo
unir várias lideranças profissionais
em torno de um projeto voltado para
a valorização do profissional, fortalecimento da instituição e defesa da
sociedade.
Por fim, venho através desse espaço
pedir seu voto para o Eng. Agrônomo Helder Carnielli, candidato à Diretoria-Geral da Mútua-ES. Carnielli
é presidente da Sociedade Espíritossantense de Engenheiros Agônomos
(SEEA) e sempre representou uma
liderança ativa em nosso sistema,
tendo na valorização profissional
uma de suas principais bandeiras.
Profissional, nesta edição do jornal
do engenheiro você poderá ficar por
dentro deste processo eleitoral que
movimenta nosso Sistema. Entre
outros temas abordados neste informativo está o 8º Congresso Nacional
de Sindicatos de Engenheiros (Consenge). O SENGE-ES está preparando uma série de seminários regionais que servirão como aquecimento
para o evento nacional, que ocorre
no mês de setembro e sua participação é muito importante.
Forte abraço e boa leitura,
Eng. Mec. Sebastião da
Silveira Carlos Neto
Presidente do SENGE-ES

Em janeiro de 2008, no ato da homologação da rescisão contratual de um associado,
realizada no SENGE-ES, foi constatado
que a Empregadora não havia depositado
todas as parcelas referentes ao FGTS do
profissional. Diante disto o SENGE-ES,
em assistência ao associado, ajuizou uma
ação trabalhista que culminou com resultado favorável ao trabalhador, condenando a
Empresa ao pagamento de todas as parcelas devidas, bem como ao pagamento da
multa de 40% e correções especificadas na
legislação pertinente.
O SENGE-ES lembra aos profissionais que o Empregador deve depositar
mensalmente o valor referente a 8% da
remuneração do trabalhador. Aconselhamos que acompanhem periodicamente
os depósitos do FGTS através de extrato
analítico emitido pela Caixa Econômica
Federal e, em caso de irregularidades, entrem em contato com o Sindicato.
O SENGE-ES dispõe de um Advogado
para acompanhamento das homologações, realização de consultas jurídicas nas
diversas áreas do Direito, além de ajuizar
os processos e defender os associados na
esfera judicial, nas diversas áreas do Direito. Para agendar uma consulta basta ligar
para o Sindicato, pelo telefone (27) 33241909, os horários para consulta estão disponíveis na terça e na quinta-feira, de 10
às 12 horas.
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SENGE-ES
se prepara para o 8º Consenge
Fala Profissional
Nos meses de maio, junho e julho o
SENGE-ES realizará seções regionais de
preparação e apresentação de teses para
o 8º Congresso Nacional de Sindicatos
de Engenheiros (Consenge), que acontecerá entre os dias 3 e 6 de setembro, em
Florianópolis, Santa Catarina e tem como
tema central “A Engenharia e o Desenvolvimento com Inclusão Social”.
Os seminários regionais acontecerão no
dia 31 de maio em Linhares, no dia 14
de junho em Cachoeiro de Itapemirim
e finalmente no dia 5 de julho em Vitória. Além dos debates sobre os temas
que serão discutidos no Consenge, nesses seminários também serão eleitos os
delegados regionais que representarão o
SENGE-ES no congresso nacional.

Fisenge realizou palestras preparatórias
Nos dias 28 e 29 de abril a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros
(Fisenge) realizou um ciclo de palestras,
debates e exposição preparatória das teses para o 8º Consenge.
No primeiro dia do encontro houve a
exposição da tese do professor Luiz Pinguelli Rosa, diretor da Coppe/UFRJ e
secretário executivo do Fórum Brasileiro
de Mudanças Climáticas, sobre “Energia
e Meio Ambiente – Política de Energia
e Mudanças Climáticas: histórico, perspectivas e alternativas”.
O palestrante lembrou que após as recentes descobertas de campos potenciais

Organização Sindical
No segundo dia o responsável pela apresentação de tese foi o escritor Vito Giannotti, fundador do Núcleo Piratininga
de Comunicação (NPC). O tema em
questão foi a “Organização Sindical”.
Gianotti explicou que após a crise do
petróleo de 1973 o mundo passou por
uma reestruturação produtiva que gerou
milhões de desempregados no mundo
inteiro. O profissional, com essa mudança, se torna multifuncional no aspecto
técnico ao mesmo tempo em que observa a desregulamentação da sua profissão,
dos salários, etc.

de petróleo em uma área que abrange o
litoral do Espírito Santo até Santa Catarina, o Brasil pode se tornar um dos
maiores produtores mundiais do insumo
energético e, por isso, deve ficar atento
para questões como a instabilidade geopolítica que atinge a maioria das regiões
petrolíferas no mundo e cuidar das questões ambientais, sobretudo no que tange
à mudança climática global causada pelo
efeito estufa, diretamente ligada ao consumo de petróleo.

forma de aliviar o aquecimento global”
- sugeriu.
Segundo estatísticas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
(IPCC) da ONU, de 1970 a 2004, o setor
energético foi responsável pelo maior
crescimento das emissões de gases que
causam o efeito estufa, com 145% de
aumento.

“Seria interessante que boa parte da renda petroleira seja voltada para a pesquisa
e desenvolvimento de fontes alternativas e para a eficiência energética, como

Por fim, o professor Pinguelli apresentou projetos, alguns deles produzidos
pela COPPE, que representa fontes alternativas para o setor energético, como
a geração elétrica com ondas do mar ou
com lixo urbano.

O desejo de que isso mudasse provocou
uma enorme efervescência entre a classe
operária, que passou a se organizar. Na
década de 80, no entanto, as centrais sindicais entraram em crise. O Brasil, por
sua vez, caminhava na contramão desse movimento. “As greves começam a
acontecer no país quando já não existem
mais em todo o mundo”, afirmou.

dicatos dos Engenheiros da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Volta Redonda,
Espírito Santo, Sergipe, Paraná, Rondônia e Rio de Janeiro e do Sindicato
dos Engenheiros Agrônomos de Santa
Catarina (Seagro/SC), que ficaram responsáveis por difundir idéias e propostas apresentadas nos debates para seus
respectivos Estados.

O escritor trouxe à tona, também, a década de 90, marcada pelas privatizações,
abertura financeira e comercial e diminuição do serviço público, além do enfraquecimento dos sindicatos.

Estes dois temas apresentados nas palestras da Fisenge serão utilizados para
discussão nos seminários regionais realizados no Espírito Santo. Além destes
a comissão organizadora também pretende abordar o tema “Engenharia na
Construção da Sustentabilidade”.

O evento reuniu representantes dos Sin-

Eleições Confea
No dia 4 de junho o Sistema Confea/Crea realiza eleições para a
escolha do Presidente do Confea
(Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia) e dos
Presidentes dos Creas (Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). No Espírito
Santo, além da presidência do Confea e do Crea-ES, haverá a eleição
do Coordenador-Geral da Mútua, a
Caixa de Assistência aos Profissio-

nais do Sistema. Os eleitos exercerão
mandato no triênio 2009/2011.
Com mais de 900 mil profissionais em
todo o país, entre engenheiros, arquitetos, agrônomos, geógrafos, geólogos,
técnicos e tecnólogos das mais diversas especialidades, este é considerado
o segundo maior processo eleitoral do
país, atrás apenas das eleições gerais.
Para coordenar as eleições, é defini-

da uma Comissão Eleitoral Regional
(CER). O nome dos profissionais que
compõem a Comissão para estas eleições foram definidos pelos Conselheiros do Crea-ES no início do ano.
O SENGE-ES conta com três representantes nessa comissão, sendo dois
titulares: os Eng. Mecânicos Fábio
Calmon Mantovanelli e Geraldo Rossoni Sisquini; e um suplente: o Eng.
de Segurança do Trabalho Eliezer
Cristino de Oliveira.

Candidatos apoiados pelo SENGE-ES
As eleições do Sistema Confea/Crea
deste ano ficarão marcadas pela unidade. Graças às realizações alcançadas
frente ao Crea-ES, o candidato apoiado
pelo SENGE-ES, o Eng. Civil e de Seg.
do Trabalho e diretor do Sindicato Luis
Fiorotti concorre à reeleição como candidato único e recebe também o apoio
das demais entidades (Aefes, Ataes,
SEE, SEEA, Ibape-ES e Sintec-ES).
Para a presidência do Confea o Sindicato
apóia a candidatura do Eng. Civil Marco
Túlio, que assim como Fiorotti também
concorre à reeleição após um primeiro
mandato de grande aprovação.
O terceiro pleito do qual participam os

Urnas eletrônicas
A exemplo das últimas eleições serão
utilizadas urnas eletrônicas distribuídas em 22 locais de votação, garantindo assim uma votação rápida e apuração que permitirá a divulgação ainda
no mesmo dia da votação. Embora o
voto não seja obrigatório, tanto a Comissão Eleitoral Federal (CEF) quanto as Comissões Regionais (CER),
responsáveis pelas eleições, estão trabalhando para garantir que o processo seja o mais democrático possível
e possa contar com a participação de

profissionais no Espírito Santo é para a
eleição do novo Diretor-Geral da Mútua.
Para a Diretoria da Mútua o Sindicato apóia
a candidatura do Eng. Agrônomo Helder
Carnielli, atual presidente da SEEA.
No dia 12 de maio foi realizado o lançamento oficial da candidatura de Luis
Fiorotti e Helder Carnielli, no Cerimonial Espaço Verde, em Vitória. O
evento contou com a presença de mais
de 200 profissionais e autoridades políticas, além do candidato à presidência
do Confea, Marcos Túlio. O presidente
do SENGE-ES, Eng. Mecânico Sebastião da Silveira fez um discurso em que
enalteceu a atuação dos candidatos à reeleição durante os últimos mandatos.

um grande número de eleitores. Para
permitir que todos os profissionais
possam votar, serão disponibilizadas
urnas eletrônicas na sede e agências do
Crea-ES e em locais e empresas com
grande concentração de Engenheiros e
profissionais da área.
A novidade este ano fica por conta da
adoção de seções eleitorais, fazendo
com que cada eleitor tenha um local
único para votar, ao contrário das eleições anteriores, onde o profissional po-

deria votar em qualquer urna das urnas.
Isso permite maior rapidez na apuração
e reduz praticamente a zero a chance de
fraudes.
Os profissionais puderam escolher o
local de votação de sua preferência até
o dia 30 de abril. Depois desta data a
Comissão Eleitoral Regional definiu os
locais de votação conforme endereço
residencial ou de local de trabalho. Veja
no quadro ao lado o endereço completo de todos os locais de votação.

a/Crea

Locais de votação
Sede do CREA-ES
Av. Cesar Helal, 700, 1º andar
Bento Ferreira, Vitória
Tel: (27) 3334-9900

Aracruz Celulose S/A
Centro de Treinamento – RH
Rodovia Aracruz, S/N – Km 25
Barra do Riacho, Aracruz

Agência Vitória
Rua Elesbão Linhares, 165
Praia do Canto, Vitória
Tel.: (27) 3134-0000

Samarco Mineração – Ubú
Restaurante Interno da Unidade
Rodovia do Sol, S/N
Ponta Ubú, Anchieta

Agência São Mateus
Rua Monsenhor Guilherme
Schimitz, 402
Centro Comercial Sernamby Loja 15
Sernamby, São Mateus
Tel: (27) 3763-5929

CCA-Ufes – Alegre
Auditório do CCA-Ufes
Alto Universitário, S/N
Alegre

Agência Vila Velha
Rua Henrique Moscoso, 1019
Edifício Centro da Vila
Shopping - Loja 10
Centro, Vila Velha
Tel: (27) 3239-3119
Agência Cachoeiro de Itapemirim
Rua Dom Fernando, 01
Independência, Cachoeiro
de Itapemirim
Tel.: (28) 3522-2373
Agência Colatina
Rua Pedro Epichin, 29 - loja 08
Centro, Colatina
Tel.: (27) 3721-0657
Agência Linhares
Av. Nogueira da Gama, 1222
sala 4
Centro, Linhares
Tel: (27) 3264-1781
Petrobras – São Mateus
Ativo de Produção Norte da Petrobras
Rodovia BR-101 – Km 67,5
Bairro Nova Esperança, São Mateus
Petrobras – Linhares
Unidade de Tratamento de
Gás Cacimbas, Linhares
Petrobrás – Vitória
Prédio do CT-6 da Ufes
Av. Fernando Ferrari, S/N
Campus Universitário, Vitória
Escelsa – Carapina
Restaurante do Centro Operativo
BR 101 Norte, Km 95, nº 3364
Carapina, Serra

IAB-ES
Rua das Palmeiras, 795 – sala 203
Edifício Palm Center
Santa Lúcia, Vitória
UFES
Av. Fernando Ferrari, 514
Centro Tecnológico – CT4
Goiabeiras, Vitória
Arcelor Mittal (CST)
Restaurante Central
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, S/N
Jardim Limoeiro, Serra
Vale
Restaurante Central
Av. Dante Michelini, 5500
Ponta de Tubarão, Vitória
CEFET-ES
Av. Vitória, 1729
Jucutuquara, Vitória
Cesan
Av. Guarapari, 444
Jardim Limoeiro, Serra
CEDTEC
Rua Guiseppe Testa, 101
Bela Vista, Aracruz
PRONOVA
Rodovia Pedro Cola, 1680 – Km 01
Providência, Venda Nova do Imigrante
COOABRIEL
Rua João XXIII, nº 8
Centro, São Gabriel da Palha
Telemar Norte Leste S/A
Av. Leitão da Silva, 1959
Itararé, Vitória
Agência Guarapari
Empreendimento Extra Center
Rua José de Alcântara Bourguinon, 90
– loja 31,Muquiçaba, Guarapari

SENGE-ES assina quatro novos convênios

O SENGE-ES acaba de assinar cinco novos convênios que fornecerão a
nossos associados mais opções de cursos para sua atualização profissional.

como nos convênios anteriores, esse
desconto também é expansível aos dependentes dos filiados ao SENGE-ES.

A Visão Empresarial – Empreendimentos, Consultoria e Participações
Ltda oferece desconto de 10% (dez
por cento) aos profissionais filiados ao
SENGE-ES e seus dependentes. Esse
desconto pode alcançar até 25% (vinte
e cinco por cento) se o profissional for
filiado também ao Crea-ES. A empresa
oferece cursos nas áreas de Recursos
Humanos, Planejamento e Gestão, Administração Pública, entre outros.

A HCT – Help Cursos & Tecnologia é
um centro de aperfeiçoamento profissional que oferece cursos e treinamento na área tecnológica para softwares
como AutoCAD e MicroStation. Através do convênio com o SENGE-ES os
profissionais em dia com o Sindicato
ganharão desconto de 10% para pagamento à vista. Caso o profissional tenha
feito registro de ART junto ao Crea-ES
nos últimos 12 meses esse desconto
sobe para 20% (vinte por cento).

O Compet – Treinamento e Consultoria está oferecendo desconto nos
cursos de Gerenciamento de Projetos
– Visão PMI e PMO: Implantando o
Escritório de Projetos. Os descontos
são respectivamente de 26% e 28%
aos membros filiados ao SENGE-ES,
Crea-ES e seus dependentes.

Além destes quatro novos o Sindicato também renovou o convênio com o
INDM (Instituto Nacional de Desenvolvimento Municipal), que continuará
oferecendo desconto de 15% (quinze
por cento) aos profissionais filiados ao
SENGE-ES e seus dependentes para todos os cursos oferecidos pela entidade.

A empresa Perito On Line oferece
cursos de pós-graduação e MBA presenciais e à distância. O valor dos descontos varia de acordo com o curso escolhido pelos profissionais, mas assim

O SENGE-ES já começou a distribuir a seus associados um cartão de
sócio, que permitirá uma identificação mais simples e rápida dos sócios
do Sindicato. Caso ainda não tenha

Fala Diretor

O CREA-ES JR é uma entidade do
CREA-ES composta por estudantes e
profissionais das áreas da Engenharia,
Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, dos Tecnólogos
e dos Técnicos Industriais e Agrícolas
que teve sua diretoria empossada em
11/12/07 com o objetivo de promover
estudos, planos e projetos direcionados à
preparação do cidadão em formação acadêmica ou recém formado que desejem
se capacitar para o ingresso no mercado
de trabalho através de atividades de interesse da sociedade, do futuro profissional, das entidades e instituições de ensino
visando a integração dos seus filiados
nas ações propostas como resposta ao
ambiente competitivo no qual serão inseridos.Transmitindo a eles os desafios
da profissão pelo ponto de vista da boa
técnica, ética, postura e cidadania.
O primeiro grande passo foi a participação na V Semana da Engenharia cujo

tema central foi “O Papel do Engenheiro
no Desenvolvimento Sustentável” realizada de 24 a 28 de março no Campus da
UFES onde foi montado um stand no
qual toda a diretoria do CREA-ES JR
esteve presente apresentando o trabalho
desenvolvido por eles; convidando os estudantes a se filiarem além de explicar a
importância e o funcionamento do Sistema Confea/Crea, contando com o apoio
do CREA-ES, SENGE-ES, MUTUAES, FINDES, CINDES, CINDES
JOVEM, CONAJE E FECAJE. Nos
cinco dias de evento a entidade alcançou
sua meta, seus primeiros 200 filiados.
Esta equipe continua recebendo convites
para participar de eventos da área, entre
eles o seminário de georeferenciamento
“Cadastro e Registro - Uma Interconexão Necessária” ocorrido no CEFETES
VITÓRIA e o ENCEPRO-Encontro
Capixaba de Estudantes de Engenharia de Produção. Hoje, esta entidade é
referência para outros CREA’s Júniores

recebido seu cartão entre em contato
com o Sindicato.
Veja abaixo uma lista de nossos atuais convênios.
Para mais informações consulte diretamente as
empresas pelos seus respectivos telefones.

Convênios

EDUCAÇÃO E CURSOS
ISA-ES: (27) 3235-8092
UNIVILA: (27) 3200-4358
CIA DOS CURSOS: (27) 3345-0053
DATACONTROL:(27)2122-1321
ESAB: (27)3329-4972
INDM: (27) 3345-2659
HCT: (27) 3201-4686
VISÃO RH: (27) 3391-2054
PERITO ON LINE: (27) 3233-0830
COMPET: (27)
SAÚDE
DENTALPREV: (27)3225-8930
RECREAÇÃO E LAZER
POUSADA VILLA HARMONIA PARATY: (24) 3371-1330
SESC: (27) 3223-0871
SERVIÇOS DIVERSOS
VIVO: (27) 9969-5179

do país que já conta, após estes eventos,
com mais de 400 filiados para os quais o
CREA-ES JR está preparando um evento de boas vindas.
O CREA-ES JR conta a orientação dos
Conselheiros: Eng. Civil Patrícia Brunow,
Eng.Mecânico Geraldo R. Sisquini e Eng.
Eletricista Antonio Cavallieri.
Para os estudantes que quiserem maiores
informações e interessarem em estar se
filiando ou as instituições de ensino que
desejarem agendar palestras para seus
alunos podem entrar em contato pelo email creaesjr@creaes.org.br

Fala Profissional
Ações da ISA – Seção ES com foco no desenvolvimento do Estado
mão-de-obra, trazendo, com um
custo reduzido, cursos nas áreas de
Instrumentação, Sistemas, Elétrica e
Automação Industrial, que normalmente só são encontrados em grandes centros ou no exterior. A ISA
(The Instrumentation, Systems and
Automation Society) é uma entidade
internacional, sem fins lucrativos, e
congrega cerca de 30 mil profissionais, acadêmicos e estudantes em
dezenas de países. Ela estimula e
desenvolve atividades relacionadas
com teoria, projeto, produção e uso
de instrumentação.
O Espírito Santo vive um momento
incomparável na área de automação
industrial, com o surgimento de novas possibilidades tecnológicas de
gerenciamento de sistemas de automação. Grandes empresas locais
investem em projetos de expansão
e demandam por profissionais que
conheçam novas tecnologias e tenham capacidade de análise das
causas dos problemas e da prevenção dos possíveis riscos.
Nesse contexto, nós, da ISA - Seção ES, atuamos para capacitar a

Em 2008, temos trabalhado para
aumentar em 50% o número de
filiados. Para isso, sorteamos filiações para participantes de eventos
da ISA – Seção ES e, entre outras
ações, incentivamos empresas e escolas a patrocinar a filiação de seus
funcionários e estudantes. Também
divulgamos os benefícios garantidos ao profissional filiado, como
descontos em cursos e em eventos
da ISA. A estratégia já gerou resultado. Pesquisa recente realizada
pela ISA - Seção ES mostrou que
as filiações aumentaram em 43,87%

no mês de março de 2008, quando
comparado a março de 2007.
Nos dias 20 e 21 de agosto, a entidade realiza pela 7ª vez o seu
mais tradicional evento – O ISA
SHOW ES. Consolidado e crescendo a cada ano, o ISA SHOW
ES 2008 reunirá as novidades do
setor, promovendo bons negócios
e contatos entre usuários e fornecedores, além de palestras e minicursos. Como novidades, o evento
traz a realização do Prêmio ISA
ES Educação e novas áreas de exposição, como um local exclusivo
para instituições de ensino e o Business Point – espaço coletivo para
relacionamento empresarial.
Esperamos com essas ações contribuir na promoção do Espírito
Santo como um grande pólo industrial, pronto para receber as diferentes demandas da região e do
restante do Brasil.
João Leonardo Lima
Presidente da
ISA - Seção Espírito Santo

SENGE-ES participa do lançamento da Campanha
de Luis Fiorotti
No dia 13 de maio foi realizada a festa
de lançamento oficial das campanhas
de Luis Fiorotti para a presidência do
Crea-ES e Helder Carnielli para a Diretoria-Geral da Mútua no Espírito
Santo. O evento foi realizado no Cerimonial Espaço Verde, em Vitória e
contou com a presença do candidato à
presidência do Confea, Marcos Túlio.
Mais de 200 profissionais compareceram ao evento, além de autoridades
políticas como o Senador Renato Casagrande (PSB), o Deputado Federal
Lelo Coimbra (PMDB), o Vereador
Alexandre Passos (PT), os Deputados
Estaduais Elion Vargas (PV) e Carlos
Casteglione (PT), o Eng. Agrônomo
Gilmar Dadalto, presidente do Incaper
e o Secretário de Vitória, Dudé.

Também estiveram presentes os presidentes das entidades ligadas ao Sistema Confea/Crea: o Eng. Florestal Álvaro Garcia, da Aefes, o Téc.
Agrícola Vitalino Fermo, da Ataes,
o Eng. Civil José Lemos Sobrinho,
do Ibape-ES, o Eng. Civil José Maria
Cola, da SEE, e o Téc. Em Metalurgia Kepler Daniel, do Sintec-ES.

Durante o seu discurso de apoio
feito diante dos convidados, o presidente do SENGE-ES, Eng. Mecânico Sebastião da Silveira, elogiou as
atuações de Fiorotti e Marcos Túlio
durante os últimos três anos à frente
do Crea-ES e do Confea e acredita
no sucesso de ambos em uma segunda administração.

