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A queima de combustíveis fósseis é utilizada na
geração de cerca de 75% da energia mundial. O
dióxido de carbono proveniente da combustão de
petróleo e de carvão mineral é apontado como um
dos vilões do efeito estufa. Diante desse quadro,
alguns estudiosos apontam a necessidade de uma
mudança da matriz energética global.

O Brasil ocupa lugar privilegiado nesse cenário, pois
a nossa matriz energética é composta
principalmente por fontes renováveis. O Espírito
Santo também está atento para a questão
energética. Segundo a Agência de Serviços Públicos
de Energia do Estado do Espírito Santo (Aspe),
apesar de sermos a unidade da federação com
maior consumo per capita do país, a energia elétrica
disponível para o Estado excede a demanda atual
em cerca de 700 MW.

Se você atua na área ou
tem curiosidade por este
tema que está na agenda
mundial, confira a par tir
da página 6, o trabalho
cuidadoso dos repór te-
res Paulo Gois Bastos e
Priscilla Thompson. A reportagem traz ainda algumas
medidas que podemos adotar, em nossa casa, na
escola ou no trabalho, para economizar energia.

Em outra matéria você vai saber mais sobre um
problema que atinge gravemente alguns
trabalhadores: o assédio moral. Uma prática tirana e
sutil que deve ser denunciada e combatida. Boa leitura!
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Parabéns!

Me surpreendi com a qualidade das
matérias da Revista Cenário
Técnico. Este tipo de publicação
contribui muito para minha vida
estudantil, pois conheço um pouco
mais sobre o mercado de trabalho
para os Técnicos e busco me
preparar mais e melhor. Gostaria de

Parecer Técnico Contribua você também com sugestões, críticas e comentários.
E-mails para faleconosco@sintec-es.com.br ou cartas para Av.
Nossa Senhora da Penha, 280, Ed. Praia Center, Sala 204,
Praia de Santa Helena, Vitória/ES CEP 29055 050

ler uma matéria sobre o ensino
técnico no Espírito Santo,
principalmente aquele oferecido
nas instituições par ticulares.
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Prezado Vinícius, agradecemos o elogio
e sua sugestão de matéria. Desejamos
sucesso em sua vida escolar!

Qualidade

Kepler e diretoria do Sintec-ES,
Parabéns pela Revista Cenário
Técnico. Excelente trabalho em

material de primeira qualidade e
com um ótimo conteúdo.

Nilson RNilson RNilson RNilson RNilson Rocococococha e Deise Carha e Deise Carha e Deise Carha e Deise Carha e Deise Car vvvvvalhoalhoalhoalhoalho
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Nos Trilhos

Parabéns a todos do Sintec-ES pelo
belo trabalho que vem sendo feito
na Revista Cenário Técnico. Achei
muito interessante a matéria "De
volta aos trilhos" (Cenário Técnico
Nº 2) que fala da impor tância do
transpor te ferroviário. Um for te
abraço a todos e aguardo novos
exemplares em minha residência!

Odair GalinaOdair GalinaOdair GalinaOdair GalinaOdair Galina
Vitória - ESVitória - ESVitória - ESVitória - ESVitória - ES



Técnicos conquistam
espaços importantes
no Crea-ES
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Técnicos no Crea-ESTécnicos no Crea-ESTécnicos no Crea-ESTécnicos no Crea-ESTécnicos no Crea-ES

1º Vice-Presidente
Téc. em Mecânica Ronaldo Neves Cruz

Câmara de Engenharia Civil
Téc. Agrimensura Aloísio Carnielli
Téc. Agrimensura Joel Rocha Trancoso

Câmara de Engenharia Elétrica
Téc. em Eletrotéc. Portugal Sampaio Salles
Téc. em Eletrotéc. José Joaquim da Silva Gonçalves
Téc. em Eletrotécnica Hideraldo Gomes
Téc. em Eletrotéc. Délio Moura do Carmo

Câmara de Engenharia Industrial
Téc. em Mecânica Jadir José Pela
Téc. em Mecânica Ronaldo Neves Cruz
Téc. em Mecânica Jairo Estevão Rocca
Téc. em Mecânica Adejair Anselmo Pertel

Câmara de Arquitetura
Téc. Edificações Geraldo Sampaio Torres
Téc. Edificações Marcione T. de Morais

Representante da CEAR no Plenário
Téc. em Mecânica Ronaldo Neves Cruz

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas
Téc. Agrimensura Aloísio Carnielli
Téc. em Eletrotéc. José Joaquim da Silva Gonçalves

Comissão de Renovação do Terço
Téc. em Eletrotéc. José Joaquim da Silva Gonçalves

Comissão de Ética Profissional
Téc. em Mecânica Jadir José Pela
Téc. em Mecânica Ronaldo Neves Cruz

Comissão Eleitoral Regional
Téc. Agrimensura Aloísio Carnielli
Téc. em Eletrotéc. José Joaquim da Silva Gonçalves

Comissão de Educação e Atribuição Profissional
Téc. em Mecânica Jadir José Pela
Téc. em Mecânica Ronaldo Neves Cruz

Institucional

Nos últimos anos os técnicos
industriais passaram a ter
par ticipação fundamental e
efetiva no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Espírito Santo
(Crea-ES). Na transição de 2007
para 2008 o número de
conselheiros desta categoria
profissional aumentou de 8 para
12, entre titulares e suplentes, no
Plenário do Crea. Representados
pelo Sintec-ES, os técnicos
industriais ganharam posições
impor tantes dentro dos grupos
de trabalho, comissões, câmaras
especializadas, plenário e até na
diretoria da instituição.

Durante todo o ano de 2007, o
diretor do Sintec-ES, Téc.
Industrial em Agrimensura Aloísio
Carnielli ocupou o cargo de 1º
vice-presidente do Crea-ES.
Durante este período, Carnielli
conduziu trabalhos importantes
como o 6º Congresso Capixaba
de Profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
(Concea).

Em 2008, mais precisamente na
Sessão Plenária de número 901
do Crea-ES, realizada no mês de
janeiro, foi eleita a diretoria da
instituição para o exercício deste
ano. Novamente o Sintec-ES
conquistou lugar de destaque,
com a indicação e posse do Téc.
Industrial em Mecânica Ronaldo
Neves Cruz (foto) para o cargo
de 1º vice-presidente do Crea-ES,
o que reafirma a par ticipação
efetiva da categoria no Conselho.

Sobre essa conquista, Ronaldo

Cruz acredita que o fato é um
marco impor tante para a
categoria. "Dentro do Sistema
Confea/Crea/Mútua há espaço
para profissionais de nível médio
e superior. O que impor ta é o
comprometimento e a vontade
de fazer a diferença na condução
dos trabalhos. Esta oportunidade
ser ve para mostrar que o
impor tante não é apenas a
qualif icação, mas também a
competência", comenta.

Ronaldo Cruz associa também o
aumento do número de técnicos
industriais filiados no Crea-ES ao
impor tante momento de
desenvolvimento econômico e
tecnológico vivido pelo Espírito
Santo, que tem gerado
expressiva demanda por esses
profissionais. "Muitas empresas
estão chegando ao Estado e
outras estão se ampliando,
provocando grande procura
pelos técnicos industriais de nível
médio. Essa situação, além da
fiscalização do Crea-ES, faz com
que as empresas exijam o
registro no Conselho contribuin-
do, dessa forma, para o
acréscimo no número de vagas
para conselheiros ligados à
categoria. Quanto mais con-
selheiros uma categoria tem
dentro do Plenário do Crea-ES,
mais força esses profissionais
têm para defender a classe em
todos os aspectos", explica
Ronaldo, que completa: “Espero
representar bem a categoria
durante este ano e desenvolver
um trabalho digno, com
compromisso, seriedade e
competência".



A questão energética é um dos
temas mais impor tantes para a
economia e para a política
mundiais. O desenvolvimento auto-
sustentável é o grande desafio das
economias nacionais: a geração de
riquezas com o menor impacto
ambiental possível faz par te de
acordos internacionais como o
protocolo de Kyoto. Mas apesar dos
avanços da ciência e dessa nova
visão político-econômica, os
combustíveis fósseis ainda são as
principais fontes energéticas.

O Brasil ocupa lugar privilegiado
nesse cenário, pois a nossa matriz
energética é composta prin-
cipalmente por fontes renováveis.
Segundo o relatório do Balanço
Energético Nacional, elaborado pelo
Ministério de Minas e Energia e
publicado em 2007 (ano base
2006), enquanto no mundo a
energia elétrica gerada por
hidroelétricas responde por 16%,
aqui esse percentual é de 75,8%.
Além disso, dispomos de tecnologia
e condições para a geração de
outras energias limpas como os
biocombustíveis.

Dono de uma das economias que
mais cresce no país, o Espírito
Santo também está atento para a
questão energética. Segundo a
Agência de Serviços Públicos de
Energia do Estado do Espírito Santo
(Aspe), apesar de sermos a
unidade da federação com maior
consumo per capita do país, a
energia elétrica disponível para o

estado excede a demanda atual em
cerca de 700 MW.

De acordo com a Aspe, hoje o
Espírito Santo conta com sete
Pequenas Centrais Hidroelétricas
(PCHs) em operação, mas, cerca de
80% da energia consumida aqui é
impor tada, fornecida princi-
palmente pela Furnas Centrais
Elétricas S/A. Também estávamos
situados na ponta de linha do
Sistema Integrado Sul/Sudeste/
Centro-Oeste, ou seja, éramos os
últimos a receber a energia. Mas a
partir de 2005, com a conclusão da
linha de transmissão Ouro Preto-
Vitória, o Estado deixou de estar na
ponta de linha - o que aumentou a
confiabilidade do suprimento de
energia.

Outras fontes

Uma saída para essa dependência
pode ser a geração de energia a
partir de termoelétricas. Esse tipo
de geração, quando comparada
com a hidráulica, demanda investi-
mentos iniciais menores por quilo-
watt instalado e retorno mais rápido
do capital investido. Para o diretor
técnico da Aspe, Ayrton de Souza
Porto Filho, o Estado tem vocação
para esse tipo de empreendimento
devido à abundância de gás natural
encontrado no litoral capixaba:
"Atualmente, o gás natural
responde por 9% da matriz
energética nacional e por 5% da
Estadual. Em 2010 o percentual
capixaba deverá atingir os 10%".

Mercado de Trabalho

A força do se
Espírito Sant
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Mas ainda não há locais definidos
para atividades desse tipo aqui no
Estado. Uma termoelétrica com
capacidade para gerar 170MW a
par tir de óleo combustível está
prevista para o município de Viana,
atualmente esse empreendimento
encontra-se em fase de licencia-
mento. Em maio deste ano, a
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) realizará um leilão
onde serão negociadas concessões
para exploração de usinas
termoelétricas à gás natural aqui
no Estado.

Em 2003, também foi realizado um
estudo sobre o potencial eólico do
Espírito Santo. Segundo Ayr ton,
devido à metodologia de análise

disponível na época, os resultados
apresentam algumas imprecisões
e que, ainda esse ano, a Aspe
contratará a elaboração do Atlas
Eólico do Espírito Santo que terá por
base o estudo feito anteriormente.
Isso "permitirá determinar os locais
e qual o verdadeiro potencial de
geração de energia eólica no
Estado", diz.

Balanço Energético Capixaba

Um diagnóstico da situação do
setor energético capixaba foi
elaborado por meio do Balanço
Energético do Espírito Santo (BE-
ES). Publicado em 2007, o estudo
abrange o período de 1980 até
2004. Nele é possível saber mais

É um tratado internacional que
estabelece compromissos
relativos à redução da emissão
dos gases que provocam o
efeito estufa, considerados
como a principal causa do
aquecimento global. O
Protocolo de Kyoto está em
vigor, oficialmente, desde 2005
e seu principal objetivo é fazer
com que os países
desenvolvidos sejam obrigados
a reduzir a emissão desses
gases. O Brasil ratif icou o
tratado, mas não teve de se
comprometer com metas
específicas, porque é
considerado país em
desenvolvimento.
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detalhadamente a composição da
matriz energética capixaba e sua
evolução pelos diversos setores
econômicos ao longo desses 24
anos.

De acordo com o texto de
apresentação do BE-ES, trata-se de
"um instrumento para a realização
de trabalhos de planejamento
energético por parte dos responsá-
veis pela ofer ta de energia, e é
utilizado por diversas empresas e
outras instituições - cujas caracte-
rísticas necessitem de dados ener-
géticos - como auxiliares à tomada
de decisão". O balanço foi realizado
pela Aspe e pelo Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agro-
nomia do Espírito Santo (Crea-ES).

Oferta e demanda de energia elétrica no
Espírito Santo no ano de 2007

OfOfOfOfOfererererer tatatatata DemandaDemandaDemandaDemandaDemanda

Escelsa
Empresa Luz e
Força Santa Maria

257 MW257 MW257 MW257 MW257 MW

Capacidade de
Importação de
Furnas Centrais
Elétricas

1.892 MW1.892 MW1.892 MW1.892 MW1.892 MW

Geradores livres 680 MW680 MW680 MW680 MW680 MW

Consumidores
cativos

1.476MW1.476MW1.476MW1.476MW1.476MW

Consumidores auto-
produtores

680 MW680 MW680 MW680 MW680 MW

TTTTTo ta lo ta lo ta lo ta lo ta l 2.829 MW2.829 MW2.829 MW2.829 MW2.829 MW TTTTTo ta lo ta lo ta lo ta lo ta l 2.156 MW2.156 MW2.156 MW2.156 MW2.156 MW

Fonte: Aspe



Diante do crescimento do setor
industrial e da perspectiva de
expansão do setor energético do
Estado, a demanda por profis-
sionais vem crescendo e o mercado
de trabalho para os técnicos
industriais que atuam nessas áreas
é bastante promissor, afirma o
professor do Centro Federal de
Educação Tecnológica do Espírito
Santo (Cefetes), Thiago Zambom.

"O setor industrial continua sendo
um dos maiores empregadores da
nossa mão-de-obra. Além disso, a
possibilidade de implantação de
usinas termoelétricas como a de
Viana e as pesquisas sobre o uso
de fontes de energia alternativa
aqui no Estado devem aumentar
ainda mais a demanda por esse
tipo de profissional", diz Zambom.

O presidente do Sintec-ES, Téc.
Industrial em Metalurgia Kepler
Daniel S. Eduardo, explica que o
técnico em eletrotécnica pode atuar
em todas as etapas do processo
produtivo, desde a elaboração de
projetos, a implantação, a
operação, até a manutenção dos
sistemas. “Outros profissionais,
como os técnicos em construção
civil, em agrimensura, em
automação e em mecânica,
também são requisitados nesse
setor”, esclarece.

A etapa que mais demanda mão-
de-obra e, consequentemente, a
que mais emprega no Estado é a
de distribuição de energia, devido
à necessidade constante de
manutenção do sistema de
distribuição, de instalação de novas
redes e de operação das mesmas.
Nesses casos, os técnicos podem

atuar como encar regados,
coordenadores de equipes ou
fiscalizadores de obras.

Quem quer atuar nessa área deve
estar sempre atento às novas
opor tunidades de emprego e
buscar qualificação por meio de
cursos de especialização, que
geralmente são oferecidos fora do
Estado (ou pelas próprias empresas
empregadoras).

Thiago explica que o aluno que quer
garantir uma vaga no mercado
precisa adquirir algumas compe-
tências: ser dinâmico, procurar se
informar sobre as novidades
relacionadas ao uso de novas fontes
de energia, observar quais regiões
podem ser beneficiadas com a
construção de determinada usina
(seja hidrelétrica, termoelétrica,
eólica etc.), par ticipar de cursos,
seminários e congressos, buscar
um estágio na área para garantir
experiência e aprofundar os seus
conhecimentos, e ter um bom
relacionamento com seus colegas.

Apesar da economia local ainda não
estar focada no uso de energias
alternativas, os cursos buscam cada
vez mais abordar os temas
relacionados às suas aplicações. O
objetivo principal é buscar formas
de diminuir os impactos ambientais
decorrentes dessa atividade.

Algumas medidas adotadas nesse
sentido que já podem ser vistas na
prática são a preser vação das
áreas onde são instaladas torres
de transmissão, a utilização de
cabos com isolamento para evitar
a poda de árvores e a construção
de redes de distribuição subterrâneas.

Oportunidade de
trabalho
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Há aspectos econômicos que
tornam o custo das fontes alterna-
tivas de energia elevado. Os
investimentos para produzir energia
fotovoltaica, por exemplo, são
elevados quando comparados com
os convencionais. E mesmo as
energias limpas como a hidráulica
geram impactos ambientais no seu
processo produtivo: para se
construir as barragens e formar os
reservatórios das usinas hidroelé-
tricas, inundam-se grandes áreas,
o que gera a perda de recursos da
f lora e da fauna ter restre e
aquática. Também são removidas
populações inteiras para se con-
cretizar esse tipo de projeto.

Por isso, além da diversificação

Luz para todosLuz para todosLuz para todosLuz para todosLuz para todos

Enquanto alguns setores da
economia estão preocupados
com a sustentabilidade energé-
tica dos seus empreendimentos,
par te da população brasileira,
especialmente no meio rural,
está fora dos benefícios que a
eletricidade traz. Para promover
essa universalização foi lançado
em 2004 o Programa Luz para
Todos, uma ação do Ministério de
Minas e Energia com a
participação da Eletrobrás.

A iniciativa tem como meta levar
energia elétrica para 10 milhões
de pessoas até esse ano. Aqui
no Espírito Santo, até 2007,
159.300 pessoas foram
atendidas. "O objetivo é fazer
com que a energia elétrica seja
um vetor de desenvolvimento e
melhoria na qualidade de vida, e
não apenas uma conta no final

do mês", diz o coordenador
estadual do Luz para Todos, Paulo
Alves Gobira.

Para isso, as ações do Programa
buscam promover outras políticas
públicas por meio da integração do
meio rural às ações de atendimento
de ser viços básico (educação,
saúde, abastecimento de água).

Paulo também explica que o
Programa tem prioridades de
atendimento como os municípios
com Índice de Desenvolvimento
Humano inferior à média estadual,
pequenos e médios produtores
rurais, empreendimentos de uso
coletivo, projetos para o
desenvolvimento da agricultura fa-
miliar, escolas públicas e postos de
saúde.

O acesso à rede de energia elétrica

é gratuito, e as famílias
beneficiadas recebem a
instalação de um kit com três
pontos de luz e duas tomadas. O
pedido de ligação deve ser feito
diretamente à empresa de
energia que atende o município.
No caso do Espírito Santo, duas
concessionárias prestam esse
serviço, a Escelsa (0800 721
0707) e Empresa Luz e Força
Santa Maria (0800 970 9196).

Mais do que diversificar,
racionar

energética, é preciso pensar o uso
mais racional e eficiente de energia.
Esse tipo de medida evita ou adia a
necessidade de produção adicional
de energia e conseqüentemente
novos investimentos, minimizando
ainda mais os impactos ambientais
negativos da expansão da pro-
dução: um MW economizado tem
um investimento menor do que um
MW gerado.

O Brasil já adota essa perspectiva
por meio do Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica
(Procel). Esse programa de governo
existe desde 1991 e visa promover
a racionalização da produção e do
consumo de energia elétrica,
redução de perdas técnicas por

par te das concessionárias e o
aumento da eficiência energética
em aparelhos elétricos.

Entre as ações do Procel, estão a
certificação de equipamentos que
atendam aos padrões de eficiência
energética e orientações para que
o consumidores adotem medidas
de economia e eficiência energéti-
ca. Mas, segundo especialistas,
mesmo o Procel sendo um avanço
nesse sentido, esse tipo de política
ambiental precisa ser institucionali-
zada por meio de agências
reguladoras ou de legislação
específica que exija padrões
mínimos de eficiência energética
nos diversos setores.
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Auto-suficiência
energética
O setor industrial é o maior
consumidor de energia do Estado,
responsável por 47%, seguido pelo
setor residencial 22%. Mas o setor
industrial também responde por
22% da energia elétrica gerada
aqui: é que alguns desses
empreendimentos produzem sua
própria energia, ou seja, são auto-
suficientes energeticamente e
ainda ofer tam excedente para a
rede distribuidora.

Duas das maiores empresas
instaladas no Espírito Santo, que
utilizam sistemas de cogeração
energética ou geração de energia
a partir da biomassa, afirmam que
investir na geração de energia não
só é rentável e benéfico como
também primordial para se pensar
na perenidade de um grande
empreendimento. Desde 1998, a
ArcelorMittal Tubarão, instalada na
Serra, e a Aracruz Celulose, sediada
em Aracruz, são auto-suficientes
em energia elétrica, ou seja, elas
são capazes de gerar a quantidade
de energia de que necessitam para
o próprio consumo.

O processo de geração de energia
é baseado, principalmente, no
aproveitamento de resíduos e de
gases liberados durante o processo
produtivo dessas empresas. A
ArcelorMittal Tubarão conta, hoje,
com um potencial de geração de
energia elétrica de 500MW, sendo
que, destes, cerca 400MW são
consumidos pela própria empresa
e aproximadamente 100MW são
comercializados para uma empresa
geradora de energia instalada em
Santa Catarina, a Tractebel, com a
qual a Arcelor mantém um contrato

de fornecimento até 2011. Só para
se ter uma idéia, esse excedente
equivale a 9% do consumo de todo
o Espírito Santo.

A geração de energia se dá da
seguinte forma: para a fabricação
do aço e do ferro gusa, existe a
produção de um insumo, o coque,
que é utilizado nos alto fornos
instalados na fábrica. O coque, por
sua vez, é obtido a partir da queima
do carvão. Durante essa queima,
são gerados, como sub-produtos,
alcatrão e gases. Esses sub-
produtos são captados e
encaminhados para uma central
termoelétrica, onde é gerada a
energia. Existe também a produção
de outros gases, liberados durante
a fabricação do ferro gusa nos alto
fornos, que também geram
eletricidade ao serem transforma-
dos em energia cinética. No parque
industrial da empresa existem, hoje,
quatro centrais termoelétricas.

De acordo com o gerente de meio
ambiente da ArcelorMittal Tubarão,
Luiz Antônio Rossi, hoje não há mais
desperdício dos gases gerados no
processo industrial, o que também
é uma vantagem no sentido de
reduzir as emissões de gases para
a atmosfera. A empresa possui a
Redução Cer tificada da Emissão
(CER) que funciona como certificado
de crédito de carbono, de acordo
com uma resolução do Protocolo
de Kyoto. Com isso, a ArcelorMittal
Tubarão pode repassar créditos
referentes à cerca de 44 toneladas
de CO2 que deixam de ser jogadas
no meio ambiente a cada ano para
outras empresas do grupo que
possuem sede em outros países.



"A auto-suficiência energética traz
benefícios locais - porque estamos
contribuindo para a diminuição do
consumo de energia das
concessionárias - mas também
globais, pois, junto com isso,
estamos poupando o meio
ambiente e pensando na questão
das mudanças climáticas e do
aquecimento global, que é
diretamente afetado pela emissão
de gases", afirma.

Em setembro do ano passado o
Espírito Santo sofreu um "apagão"
por problemas nas linhas de
transmissão. Luiz conta que, na
ocasião, graças à auto-suficiência
energética, a empresa nada sofreu
e ainda forneceu parte da energia
excedente para a concessionária
local a fim de restabelecer o
fornecimento de energia para o
Estado.

A Aracruz Celulose também
reaproveita os resíduos de seu
processo industrial para gerar
energia. Isso é feito por meio da
queima de dois sub-produtos: os
restos de cascas de eucalipto e o
chamado "licor negro" - extraído na
etapa de cozimento do eucalipto.
Com isso, a empresa produz cerca
de 175MW de energia, quantidade

suficiente para abastecer o
consumo residencial de uma cidade
de aproximadamente 600 mil
habitantes.

No processo de produção de
energia, os dois resíduos industriais
são queimados em caldeiras
diferentes, produzindo vapor e
temperatura que são enviados para
turbogeradores.

Os turbogeradores produzem
energia elétrica e reduzem a
pressão e temperatura do vapor
que pode então ser utilizado no
processo industrial. A biomassa
(composta pelos restos de Ev
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eucalipto como cascas e tocos) re-
sponde por 20% da energia gerada,
e o licor negro, por 80%.

O interessante nesses casos é que
os empreendimentos geram
energia a par tir dos próprios
processos industriais, princi-
palmente com a queima dos
subprodutos gerados, como os
gases e a biomassa, os quais
poderiam ser descartados no meio
ambiente. São exemplos de como
a preocupação com a eficiência
energética vai além das questões
econômicas, podendo trazer bons
resultados também para o meio
ambiente.
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As fontes de energia se diferenciam em
renováveis, ou seja, aquelas que são
obtidas através de fontes naturais
capazes de se regenerar (como a energia
solar e a eólica), e as não-renováveis,
que se encontram na natureza em
quantidade limitada (como o petróleo e
o carvão mineral). Abaixo, uma pequena
descrição das principais fontes de energia
encontradas no mundo e suas utilizações
no Espírito Santo.

1. Energia solar

A principal fonte de energia da Terra é o
Sol, pois dela derivam as diversas fontes
de energia que existem; seja pela sua
atuação sozinha, seja associada à
contribuição da força gravitacional e/ou
da energia nuclear. Ela pode ser
transformada e utilizada como energia
elétrica, mecânica ou para aquecimento
de água e é uma das alternativas
energéticas mais promissoras, já que o
Sol é uma fonte renovável, permanente e
abundante. Uma de suas utilizações mais
diretas é a geração de energia solar
térmica, em que a radiação solar é
captada por uma superfície
adequadamente construída e capaz de
gerar calor de baixa temperatura em
coletores planos ou de alta temperatura
em coletores focalizadores. A aplicação
mais conhecida é o uso de coletores
solares planos usados em residências
para o aquecimento de água para banho
e uso na cozinha. Não existe a geração
de energia elétrica diretamente do calor.
Esta aplicação ocorre no Espírito Santo
em residências e empresas que utilizam
coletores planos para geração de água
quente e na agroindústria com a secagem
de café e outros alimentos.

2. Energia hidráulica

O primeiro ciclo de transformação que
ocorre devido à energia solar é o que
produz a energia hidráulica. Ela provém
das quedas d'água, cuja origem é a

conjugação da energia gravitacional da
Terra e da energia solar incidente sobre
as superfícies líquidas. Esta energia das
quedas d'águas se expressa sob a forma
de energia mecânica, que impulsiona as
turbinas hidráulicas das usinas
hidrelétricas e aciona os geradores que
geram energia elétrica.  Ela é a maior
fonte de energia elétrica do Brasil, devido
à grande quantidade de rios existentes
no território nacional.

3. Energia eólica

Outro ciclo de transformação gerado pela
energia solar é o que leva à criação de
energia eólica. A energia eólica é a
energia cinética transportada pelas
massas de ar da atmosfera em
movimento, ou seja, pelo vento. A energia
eólica pode ser aproveitada através da
utilização da força de arrasto (é o tipo
de aplicação mais antigo, usado por
embarcações à vela) ou por meio do uso
da força perpendicular ao vento (é o caso
dos cataventos e aerogeradores). É a
fonte de energia cuja aplicação mais tem
crescido no mundo. Nos últimos 10 anos,
seu crescimento foi de 250 %. O Brasil é
o país da América Latina com maior
capacidade de produção de energia
eólica, e aqui já existem aerogeradores
no nordeste e no sul do país. Existem
estudos para sua aplicação no Espírito
Santo.

4. Energia solar fotovoltáica

O uso de células fotovoltáicas é um
sistema mais direto de transformação de
energia solar em energia elétrica. Sua
origem é o efeito físico (efeito
fotovoltaico) em que certos materiais
semicondutores podem produzir
pequenas quantidades de energia
elétrica quando expostos à luz. Esse
método tem como vantagens a
simplicidade construtiva, a inexistência
de peças mecânicas móveis, o baixo custo
de manutenção, e o fato de que provém

Saiba mais sobre as
fontes de energia



de uma fonte não poluente e renovável.
A principal desvantagem é o custo
elevado, se comparado com outras fontes
de geração de energia elétrica. Algumas
escolas do Estado utilizam essa fonte
de energia para bombear água.

5. Energia de Biomassa

A biomassa é um recurso natural
renovável e é utilizada na produção de
energia a par tir da combustão de
material orgânico acumulado em um
ecossistema, como restos de alimentos,
esterco e resíduos agrícolas. A biomassa
viva é utilizada para gerar energia
térmica através da sua combustão direta
ou indireta, como no caso da lenha ou
através do processo de gaseificação da
madeira e do bagaço de cana; ou da
digestão anaeróbica da parte orgânica
dos resíduos domésticos, agropecuários
e industriais em biodigestores
projetados para tal finalidade, ou em
aterros sanitários, ambos com o
propósito de gerar gás metano. O
biodiesel, que está sendo utilizado em
substituição ao óleo diesel convencional
em todo o país, é um produto derivado
da biomassa e é feito do dendê, da
mamona ou da soja (óleos vegetais). A
inserção do óleo vegetal como
complementar ao óleo diesel faz parte
do Programa Biodiesel, do governo
federal, e prevê a mistura de 2% do
derivado da biomassa no diesel - um
percentual que deve chegar a 20% num
período de dez anos.

6. Combustíveis fósseis

A biomassa viva, quando submetida a
determinadas circunstâncias que atuam
física e/ou quimicamente sobre ela,
dentro de um período de tempo, sofrem
alterações complexas na sua estrutura.
Um dos processos é a carbonificação, ou
seja, a sua transformação em produtos
com percentuais de carbono cada vez
maiores, entre outras características,
como a redução progressiva da umidade,
e do teor de hidrogênio e de oxigênio.
Neste processo a biomassa vai se
tornando fossilizada e dando origem aos
combustíveis fósseis.

6.1. Turfa

A turfa é uma mistura heterogênea de
materiais orgânicos, parcialmente
decompostos - material lenhoso,
arbustos, liquens e musgos - e materiais
inorgânicos que se acumularam num
ambiente saturado de água doce por um
longo período de tempo. É o mais jovem
dos combustíveis fósseis - e que não é,
propriamente dito, fóssil. O Espírito Santo
detém cerca de 20 % das reservas de
turfa energética do Brasil, encontradas
principalmente na região da foz do Rio
Doce. No Brasil não existe o uso extensivo
da turfa para fins energéticos.

6.2. Carvão mineral

O carvão é uma fonte de energia
amplamente utilizada na geração de calor
e de energia elétrica no mundo e uma
das maiores fontes de poluição
atmosférica, devido a esta aplicação.
Dentre os principais impactos
decorrentes de seu uso na geração de
energia elétrica, se destacam as emissões
aéreas liberadas para a atmosfera
(material particulado e gases como o
CO2 e SO2). Por isso, o carvão mineral é
um dos grandes vilões do aquecimento
global e do efeito estufa. Porém, a sua
utilização é uma das mais rentáveis
economicamente. No Espírito Santo sua
aplicação é, praticamente, no processo
siderúrgico, incluindo seus derivados:
coque de car vão mineral, gases
siderúrgicos e alcatrão, sendo a fonte
energética mais expressiva,
quantitativamente.

6.3. Petróleo

O ciclo de transformações da energia
solar tem sua maior expressão nos
combustíveis fósseis líquidos e gasosos:
o petróleo e o gás natural, ambos
amplamente utilizados em todo o mundo.
O petróleo é oriundo de substâncias
orgânicas (restos de animais e vegetais
microscópicos) que se depositaram em
grandes quantidades no fundo de mares
e lagoas, ao longo de períodos de tempo
geológicos. Os derivados de petróleo são
utilizados em diversas aplicações, mas

também produz diversos tipos de
impactos ambientais.

6.4. Gás natural

O gás natural pode ser utilizado para
gerar energia elétrica através da
combustão em turbina a gás em usinas
termelétricas e em sistemas de
cogeração, por meio do qual um único
combustível, como o gás natural, é
transformado em duas ou mais outras
formas de energia, como energia elétrica
e água gelada para climatização. Pelas
suas características e pelo tratamento
sofrido, a queima do gás natural é menos
poluente do que a do petróleo, embora
ocorra, por exemplo, a emissão de CO2.

7. Energia nuclear

Além da energia emitida do Sol e da
energia gravitacional, temos a energia
nuclear, que é a energia armazenada nos
materiais devida à coesão dos prótons e
nêutrons dentro dos núcleos atômicos.
No Brasil temos duas usinas em
funcionamento em Angra dos Reis - RJ,
estando em processo de decisão a
implantação de uma 3ª com
características semelhantes.

8. Energia geotérmica

A energia geotérmica é oriunda da
energia nuclear liberada pela
desintegração radioativa dos núcleos dos
materiais que constituem o interior da
Terra, os quais provocam o aquecimento
de águas subterrâneas, que afloram sob
a forma de vapor. Em alguns países é
utilizada para aquecimento ambiental e
pequena geração de energia elétrica. Não
existe aproveitamento energético desta
fonte de energia no Brasil, a não ser em
estâncias de lazer no aquecimento
natural de piscinas.
* fonte: Balanço Energético do Espírito Santo
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Os diretores do Sintec-ES, Técnicos
Industriais em Eletrotécnica Hideraldo
Gomes e Por tugal Sampaio Salles
colaboraram com esta reportagem es-
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Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Como o senhor
avalia a par ticipação dos técnicos
industriais no Crea-ES durante sua
gestão à frente do Conselho?

Luis FiorLuis FiorLuis FiorLuis FiorLuis Fiorottiott iott iott iotti Valorosa a
par ticipação dos técnicos
industriais. Nós somos parceiros. Os
técnicos industriais, representados
pelo Sintec-ES, sob a liderança e
presidência do companheiro Kepler
Daniel, tem dado demonstrações de
muita serenidade, austeridade e,
sobretudo, parceria para que
possamos alavancar os projetos
propostos durante a minha
campanha a presidência do
Conselho. As propostas de ontem
tornaram-se a realidade de hoje
devido à participação incondicional
dos profissionais da área
tecnológica nas ações dessa
administração. E isso dignifica a
nossa gestão frente ao Conselho.

Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Quem
acompanha as atividades do Crea-
ES percebe que hoje os técnicos
industriais atuam praticamente em
todas as instâncias  do Conselho.
Eles estão presentes na Diretoria,
no Plenário, nas Câmaras
Especializadas, nas Comissões e
Grupos de Trabalhos. A que o
senhor atribui esse nível de
par ticipação?

Luis FiorLuis FiorLuis FiorLuis FiorLuis Fiorottiottiottiottiotti Atribuo à aber tura
que essa gestão tem proporcionado.
Conduzimos o Conselho por meio
de uma gestão democrática,
consolidada pelo esforço coletivo,
com a par ticipação de todas as
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Eng. Civil e de Seg. do
Trab. Luis Fiorotti

Entrevista

Presidente do Crea-ES
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entidades e instituições de ensino
registradas. Essa linha de atuação
possibilitou não somente ao Sintec-
ES, mas a todas as entidades e
instituições de educação a terem
vez e voz em nosso Conselho.
Por tanto, precisamos prosseguir
contando com o apoio dos técnicos
industriais para alçarmos novos
vôos e obtermos novas conquistas.
Vejo que nos for tif icamos, mas
precisamos continuar vencendo e
sei que, juntos, podemos chegar
muito mais longe.

Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Segundo dados
levantados pelo Conselho, houve um
aumento significativo de registro de
técnicos de nível médio junto à
instituição nos últimos anos. Na sua
opinião qual é a razão do crescente
ingresso desses profissionais no
Crea-ES?

Luis FiorottiLuis FiorottiLuis FiorottiLuis FiorottiLuis Fiorotti Acredito que um dos
motivos tenha sido o trabalho que
o Crea-ES e especialmente o
Sintec-ES vem desenvolvendo junto
às instituições de ensino que
formam técnicos industriais. Além
disso, há um fator preponderante
atribuído ao estágio de
desenvolvimento econômico pelo
qual passa o Espírito Santo, com o
alavancamento do terceiro grande
ciclo virtuoso de nosso Estado, que
é a indústria do Petróleo e do Gás,
possibilitando inúmeras aberturas
de vagas e expandindo o mercado
de trabalho para os nossos
profissionais de nível médio da área
industrial. Além de proporcionar
empregos diretos na sua cadeia

produtiva, a indústria do petróleo
impulsionou inúmeras outras
cadeias produtivas, especialmente
as cadeias da Construção Civil e do
setor Metalmecânico. Com certeza
essas foram as grandes matrizes
de recepção de novos profissionais
no atual mercado de trabalho.
Contamos muito com a participação
efetiva do Sintec-ES, com a
seriedade das empresas que
contratam esses profissionais e
com as instituições de ensino que
estimulam esses profissionais a
efetuarem seus registros no Crea-
ES.

Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Na avaliação do
Sintec-ES muitas empresas ainda
não exigem que o técnico tenha
registro no Crea. Qual sua avaliação
sobre isso?

Luis FiorottiLuis FiorottiLuis FiorottiLuis FiorottiLuis Fiorotti Nós temos
estimulado as empresas a exigirem
o registro desses profissionais junto
ao Crea. Nesse sentido, realizamos
uma série de ações de
sensibilização como campanhas
educativas e reuniões com
dirigentes e chefes de
depar tamentos de Recursos
Humanos. Afinal, as empresas são
parceiras e registradas no nosso
Conselho. Portanto, se soubermos
fazer com que os profissionais de
nível médio e superior, as empresas
da área tecnológica, as instituições
de ensino e as entidades de classe
trabalhem em comum acordo,
seremos ainda mais for tes, pois
este é o momento dos profissionais
da área tecnológica.

Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Durante sua
gestão, em que empresas o Crea-
ES já desenvolveu esse trabalho?

Luis FiorLuis FiorLuis FiorLuis FiorLuis Fiorottiottiottiottiotti Realizamos diversas
ações junto às grandes empresas
e temos veiculado essas
informações nos nossos meios de
comunicação. Visitamos a Aracruz
Celulose, a ArcellorMittal Tubarão,
a Vale, a Samarco Mineração, a
Cesan, a Escelsa, entre outras.
Nosso objetivo é sensibilizar essas
grandes empresas para que elas
cumpram e defendam o registro no
Crea e a remuneração mínima
mensal tanto para os engenheiros
e demais profissionais de nível
superior, como também para os
técnicos industriais.

Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Qual a sua
posição com relação à exigência do
cumprimento da Lei 5.524, de 1966,
e do Decreto 90.922, de 1992, que
tratam das atribuições dos técnicos
industriais?

Luis FiorottiLuis FiorottiLuis FiorottiLuis FiorottiLuis Fiorotti A Lei e o Decreto
referidos estimulam os técnicos a
voltarem a atuar em suas
profissões, exercendo suas
atividades com dignidade e
seriedade. O cumprimento da lei
contribui para que a categoria
cresça, seja reconhecida e mereça
destaque na comunidade capixaba.
Trata-se de valorização profissional.
É impor tante que empregadores
remunerem de forma digna esses
profissionais que contribuem
decisivamente para o desenvolvi-
mento do Espírito Santo. CE
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É importante que empregadores  remunerem
de forma digna esses profissionais que

contribuem decisivamente para o
desenvolvimento do Espírito Santo”

“
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Mútua -Mútua -Mútua -Mútua -Mútua - Entidade sem fins lucrativos, instituída pela Lei Federal
6.496/77, que tem como missão e objetivos institucionais apoiar as
profissões e profissionais do Sistema em todo o Brasil, através de
benefícios, convênios e serviços.

InInInInInvvvvvestimento -estimento -estimento -estimento -estimento - Os sócios corporativos e institucionais estão isentos
da taxa de inscrição e anuidade. Os sócios contribuintes pagam uma
taxa de inscrição de R$ 40,00 e anuidade de R$ 130,00 que poderá
ser dividida em até 5 parcelas iguais de R$ 28,00. Todos os sócios
têm acesso à Previdência Privada, Seguro Profissional e a todos os
convênios com desconto, como faculdades, farmácias, escolas, cursos
de idiomas, hotéis, pousadas, entre outros.

ContaContaContaContaContato -to -to -to -to - Av. Nossa Senhora da Penha, nº 356, Praia do Canto,
Boulevard da Praia, 3º andar, Lojas 16 e 17, CEP: 29045402 – Tels.:
9948-4908 / 3325-3166 / 0800 610003 - caixaes @mutua.com.br -
www.mutua.com.br

 Mútua

Benefícios para os profissionais
Os técnicos registrados e em dia
com o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Espírito Santo (Crea-
ES) têm à disposição uma entidade
que tem como missão e objetivos
institucionais oferecer benefícios,
convênios e serviços.

Ao se aproximar da marca de um
mil associados e ultrapassar a cifra
dos R$ 6 milhões em benefícios, a
Mútua/Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea-ES, atuante no

estado desde 1992, se configura em
2008 como uma entidade
imprescindível para os profissionais
da área tecnológica no Espírito
Santo.

A entidade, que faz par te de um
complexo integrado de instituições
denominado Sistema Confea/Crea/
Mútua, não é uma cooperativa, mas
uma entidade sem fins lucrativos
que tem como missão e objetivos
institucionais apoiar as profissões
e profissionais do Sistema em todo

o Brasil.

Com a oferta de inúmeros produtos,
serviços e benefícios, a instituição
vem conseguindo fomentar o
desenvolvimento e proporcionar
assistência de qualidade a esses
profissionais e seus dependentes,
disponibilizando, principalmente
nos momentos de mais dificuldades,
auxílio na compra de material de
construção, estudos, tratamento
médico, odontológico, aquisição de
medicamentos, equipamentos e
auxílio natalidade.

Além dos benefícios reembolsáveis,
também são oferecidos convênios
firmados com hotéis, pousadas,
faculdades, academias e farmácias,
além do Tecnoprev, um plano de
previdência que proporciona uma
renda complementar ao benefício
pago pela Previdência Social.

A entidade disponibil iza ainda
recursos financeiros para atender
necessidades de interesse
profissional e pessoal do associado,
sob forma de empréstimo com
juros de 0,5% ou 1% ao mês e
prazos de até 36 meses para
quitação.

Diretoria da Mútua-ESDiretoria da Mútua-ESDiretoria da Mútua-ESDiretoria da Mútua-ESDiretoria da Mútua-ES
Eng. Eletricista Orlando Zardo Júnior (E), Téc. em Eletrônica Edson Wilson

e Eng. Agrônomo Valério Ribon
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Entrevista com o diretor administrativo da Mútua/Entrevista com o diretor administrativo da Mútua/Entrevista com o diretor administrativo da Mútua/Entrevista com o diretor administrativo da Mútua/Entrevista com o diretor administrativo da Mútua/
Caixa de Caixa de Caixa de Caixa de Caixa de Assistência dos PrAssistência dos PrAssistência dos PrAssistência dos PrAssistência dos Profofofofofissionais do Crissionais do Crissionais do Crissionais do Crissionais do Crea-ESea-ESea-ESea-ESea-ES,,,,,

Téc. em Eletrônica Edson WilsonTéc. em Eletrônica Edson WilsonTéc. em Eletrônica Edson WilsonTéc. em Eletrônica Edson WilsonTéc. em Eletrônica Edson Wilson
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Nos últ imos anos os técnicosNos últ imos anos os técnicosNos últ imos anos os técnicosNos últ imos anos os técnicosNos últ imos anos os técnicos
industriais intensif icaram aindustriais intensif icaram aindustriais intensif icaram aindustriais intensif icaram aindustriais intensif icaram a
parparparparpar ticipação no Sistematicipação no Sistematicipação no Sistematicipação no Sistematicipação no Sistema
Confea/Crea/Mútua. Como vocêConfea/Crea/Mútua. Como vocêConfea/Crea/Mútua. Como vocêConfea/Crea/Mútua. Como vocêConfea/Crea/Mútua. Como você
avalia essa inserção?avalia essa inserção?avalia essa inserção?avalia essa inserção?avalia essa inserção?

Avalio como positiva, pois estamos
contribuindo para a consolidação
do Sistema. No Confea, o Sintec-ES
tem representante; no Crea-ES os
técnicos industriais estão presentes
nas câmaras especializa-das,
grupos de trabalho, comissões,
plenário e na diretoria; na Mútua
Regional, eu represento o Sindicato,
ocupando o cargo de diretor
administrativo. Essa é uma parceria
construída entre o Sintec-ES e o
Senge-ES há mais de 15 anos. Daí
em diante, nossa presença na
estrutura do Sistema ampliou-se e
nossas conquistas também.
Estamos defendendo fortemente os
interesses dos técnicos industriais
dentro desta instituição.

Que balanço você faz daQue balanço você faz daQue balanço você faz daQue balanço você faz daQue balanço você faz da
parparparparpar ticipação durticipação durticipação durticipação durticipação durante essesante essesante essesante essesante esses
anos?anos?anos?anos?anos?

O que se verifica hoje é o resultado
de um trabalho que se iniciou em
1991, quando o Sintec-ES indicou
seus primeiros representantes. De
lá pra cá, o Sindicado trabalhou
com organização, metas e
determinação, e começou a avançar.
A primeira grande conquista foi a
constituição da Comissão dos
Técnicos, em 2000. Todos os
diagnósticos e metas foram
traçados nessa Comissão e até hoje
essas diretrizes ainda são seguidas.
Estar presente no Crea, no Confea
e na Mútua é conseqüência dessa
atuação. A busca de parcerias foi
fundamental para a indicação dos
melhores nomes para representar

os técnicos industrias no Crea-ES.
Foi no Cefetes, nas empresas de
Engenharia e no próprio Sindicato
que encontramos os profissionais
com o perfil ideal para estar nas
diversas instâncias do Conselho. O
resultado alcançado em 2008,
tendo pela primeira vez um Técnico
como presidente interino no Crea-
ES, mostra que o Sindicato acertou
nessa aposta. Todo esse trabalho
é realizado em beneficio de todos
os Técnicos Industriais do Sistema.

Qual a imporQual a imporQual a imporQual a imporQual a impor tância de umtância de umtância de umtância de umtância de um
técnico industrial estar natécnico industrial estar natécnico industrial estar natécnico industrial estar natécnico industrial estar na
diretoria da Mútua?diretoria da Mútua?diretoria da Mútua?diretoria da Mútua?diretoria da Mútua?

Essa é uma conquista de todos e
fruto da luta de muitos anos. Hoje
representamos mais de 20% dos
profissionais inscritos no Sistema e
temos demonstrado habilidade na
condução do projeto político traçado
e muita competência e responsabi-
lidade na condução dos compro-
missos administrativos. Sem dúvida
ter um representante dos técnicos
industriais na administração da
Mútua eleva a auto-estima dos
técnicos industriais, até pouco
tempo impedidos de ocupar cargos
diretivos no Sistema Confea/Crea/
Mútua.

O Téc. Edson Wilson integra a
direção da Mútua/ES

R$
3 milhões

VVVVValor total em benefíciosalor total em benefíciosalor total em benefíciosalor total em benefíciosalor total em benefícios
concedidos pela Mútua/Caixaconcedidos pela Mútua/Caixaconcedidos pela Mútua/Caixaconcedidos pela Mútua/Caixaconcedidos pela Mútua/Caixa

de Assistência dosde Assistência dosde Assistência dosde Assistência dosde Assistência dos
Profissionais do Crea-ES nosProfissionais do Crea-ES nosProfissionais do Crea-ES nosProfissionais do Crea-ES nosProfissionais do Crea-ES nos

últimos dois anos.últimos dois anos.últimos dois anos.últimos dois anos.últimos dois anos.

A entidade considera ainda tímido
o número de técnicos industriais
associados à Caixa de Assistência
e que podem usufruir da ampla
cesta de benefícios ofertados. Como
esse percentual de profissionais -
que representa 15% de todos os
associados - não representa o
quantitativo dos técnicos em
atividade no Espírito Santo, a
entidade está investindo em
campanhas institucionais.

Com o trabalho atuante de seus
administradores, a Mútua do
Espírito Santo tem se destacado
entre as outras Caixas de
Assistência. Alguns números
apresentados encontram-se entre
os melhores do país.

Em 2008 a entidade capixaba está
em primeiro lugar em adesões ao
Plano de Previdência Complementar
(Tecnoprev). O produto atende a
uma das maiores reivindicações dos
profissionais registrados nos Creas
e é administrado pelo BB
Previdência, uma instituição do
Banco do Brasil.

“Em 2007 também fomos o terceiro
do país em aumento de número de
associados. Atribuo essas
conquistas ao trabalho sério que
realizamos e às campanhas de
divulgação que temos veiculado”,
diz o diretor.



A arte apareceu na vida de Fran-
cisco antes mesmo que ele
começasse a exercer a profissão
que escolheu seguir há mais de 30
anos. Foi em 1974, quando ainda
cursava Eletrotécnica na Escola
Técnica Federal de Campos dos
Goytacazes (RJ), que o então
estudante entrou para um grupo de
teatro da escola e descobriu sua
verdadeira paixão: atuar.

"Na época, era apenas uma
diversão" - conta. "Fiz um teste para
par ticipar de uma peça infantil
chamada 'O Boi Burro no Caminho
de Belém', mas acabei conseguindo
um papel de destaque. Daí, fui
indicado como ator revelação do
festival da escola e, desde então,
não consegui mais me desligar do
teatro".

 Para relaxar

Em cena a história de um
técnico apaixonado pela arte
de atuar

Hoje, Francisco Emmanuel Soares,
50 anos, relembra uma história
marcada por desafios pessoais e
profissionais, dividida entre a paixão
pela arte e a dedicação ao trabalho.

"Formei-me em Eletrotécnica em
76 e, mesmo estando decidido a
cursar teatro no Rio de Janeiro,
precisei optar por exercer minha
profissão, pois minha mãe tinha
acabado de perder meu pai e não
podia me sustentar fora de casa",
recorda.

Apesar disso, Francisco não
lamenta a decisão que tomou.
Afinal, foi exercendo a profissão de
Téc. Industrial em Eletrotécnica na
Escelsa - empresa para a qual
trabalha desde 1977 - que
descobriu uma maneira de conciliar
sua paixão com o trabalho. Desde

1980, ano em que se mudou para
Linhares, ele desenvolve pequenas
peças de teatro com os colegas e
viaja para outras cidades fazendo
apresentações nas unidades da
empresa.

"Geralmente tratamos de temas
como a prevenção de acidentes no
trabalho, o uso racional de energia
e a utilização correta de equipa-
mentos. Gosto de pensar os
assuntos relacionados às
campanhas da empresa e de tratá-
los com humor e objetividade",
explica.

Francisco conta ainda que sua
esposa e sua fi lha sempre o
apoiaram. Os colegas costumam
pedir para que ele encene comédias
e crie personagens. Além disso, a
própria empresa abre um espaço
para apresentações teatrais du-

Fotos: 
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Contato e dicaContato e dicaContato e dicaContato e dicaContato e dica

Grupo Teatral “Letras de Luz”

Francisco Emmanuel Soares
fe.sa@bol.com.br
(27) 9804-5115

Francisco indica ainda a leitura
dos romances, contos, poesias,
comédias e demais obras do
escritor brasileiro Machado de
Assis.

rante um evento sobre prevenção
de acidentes de trabalho que
promove anualmente.

Ensino e aprendizado

Mas a relação de Francisco com o
teatro não para por aí. No ano
passado, depois de terminar a
elaboração de um extenso
levantamento técnico para a
empresa, ele passou a dedicar mais
tempo à ar te pela qual se
apaixonou.

Primeiro, envolveu-se em projetos
ligados à Prefeitura Municipal de
Linhares. Par ticipou do programa
Agente Jovem, dando aulas de teatro
para jovens em situação de risco e
vulnerabilidade social, e de outros
projetos em parceria com escolas
públicas.

Pelo Agente Jovem, realizou oficinas
de capacitação com seis grupos de
20 pessoas. No final do ano,
concluíram três peças que tratavam
de temas sociais, religiosos e
ligados à infância. As peças "O Caso
Araceli", "Os Saltimbancos" e "O
Nascimento de Jesus" foram
encenadas em várias escolas da
rede pública e no Dia Nacional
Contra Violência Infanto-Juvenil.

"Os alunos participaram de todo o
processo de montagem, desde a
encenação até a elaboração do
cenário, do figurino e da
sonoplastia. Foi um grande
aprendizado para todos nós", conta.

Depois, veio o convite para integrar
o projeto Letras de Luz, uma
parceria entre o grupo Energias do
Brasil e a Fundação Victor Civita
(SP), que busca incentivar a leitura
em crianças e jovens.

Francisco e outras nove pessoas
montaram um grupo de teatro e,
ao longo do ano, prepararam cinco

peças para encenar nas escolas: "A
Cartomante", de Machado de Assis,
"A Nova Califórnia", de Lima
Barreto, "Maria Borralheira", de
Silvio Romero, "Apólogo Brasileiro
sem Véu de Alegoria" e "Tiro de
Guer ra n.º 35", de Alcântara
Machado.

Para Francisco, o resultado foi
excelente. "Fizemos mais de 50
apresentações em Linhares e em
Baixo Guandu. Nós mesmos
adaptamos os contos e dirigimos
as peças. Também foi uma
experiência enriquecedora, no
sentido de aprendermos e
ensinarmos aos alunos o amor ao
teatro e à literatura brasileira".

Antes mesmo de participar desses
dois projetos, Francisco chegou a
fazer uma parceria com um colégio
estadual, em 2006, em que encenou
com os alunos do ensino
fundamental a peça "Morte e Vida
Severina", de João Cabral de Melo
Neto.

Realização

Hoje, Francisco se sente realizado
e explica o quanto essas
experiências significam para ele: "É
uma satisfação enorme poder
repartir o que eu trago na alma, a
minha paixão pelo teatro e o
conhecimento que adquiri ao longo
dos anos de trabalho e de leituras.
E o mais importante é que consegui
fazer as duas coisas que eu mais
gosto: atuar na minha área, como
técnico, e nos palcos, como ator".

Para ele, a melhor recompensa é
descobrir novos atores dentro de
cada um. "Me emociono muito em
saber que existem grandes artistas
escondidos dentro das pessoas
com as quais convivi. E me sinto
privilegiado de poder par ticipar
dessas descobertas e de fazer com
que elas percebam que podem

atuar e se interessar pela arte. Não
há nada mais prazeroso do que
isso", afirma.

Os talentos descobertos no Agente
Jovem do ano passado, por
exemplo, vão se tornar, a par tir
deste ano, um grupo de teatro
voltado para atender às
comunidades e às escolas de
Linhares. "Vamos continuar
incentivando a ar te e criando
grupos com os jovens da cidade".
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No seu ambiente de trabalho, você
é submetido a situações humilhan-
tes pelo seu chefe? De você é
exigida a realização de tarefas
impossíveis ou, o contrário, só lhe
atribuem atividades insignificantes
e ínfimas? Se a sua resposta é sim,
cuidado! Você provavelmente é
vítima de assédio moral. Esse tipo
de atitude abusiva por par te da
chefia visa principalmente abalar a
auto-estima do empregando para
forçá-lo a pedir demissão.

São métodos deliberados e sutis,
atos que se repetem e tornam
insustentável a permanência do
empregado na empresa. O assédio
moral pode ser manifestado por
meio de gestos, palavras e ações.
Isoladamente são agressões
pequenas, mas por acontecerem
sistematicamente, causam danos
não apenas à vida profissional,
como também à saúde física e/ou
mental de uma pessoa.

O agressor quer fragilizar a vítima
e para isso constrange o trabalha-

dor perante os colegas. Uma das
práticas mais comuns é atribuir
funções diversas àquelas para o
qual o profissional foi contratado.
Assim, diante da atividade não
executada de maneira correta, o
chefe encontra a justificativa para
dizer que o subordinado não é
competente.

Isolamento ou a indolência forçada
Há casos extremos em que o
trabalhador não tem permissão
para exercer qualquer atividade na
empresa. Isso é feito para que ele
seja isolado socialmente e sinta-se
inútil. Foi o que aconteceu com o
técnico em telecomunicações João
Batista Gomes, 62 anos. "Eu e mais
seis colegas fomos impedidos de
trabalhar, tínhamos que ficar
confinados numa sala e fomos
impedidos de ter contato com os
demais colegas. Com isso, queriam
nos desqualificar e nos desvalo-
rizar", conta.

João Batista trabalhou na empresa
durante 28 anos e o seu confina-

mento durou dois meses. Após esse
período, ele negociou com a em-
presa e solicitou a sua aposenta-
doria, uma vez que possuía
estabil idade empragatícia. "Me
sentia mentalmente tor turado e
corroído. Entrar de maneira brusca
na aposentadoria foi uma ruptura
terrível para mim", desabafa.

Denúncia

Imediatamente após a saída, João
e outros colegas acionaram a justiça
contra a empresa em que trabalha-
vam. Cobraram indenização por
danos morais. A assessora jurídica
do Sintec-ES, Maria da Penha
Calmon T. Alves, diz que essa é a
acusação mais comum nesses
casos uma vez que esse tipo de
violência ainda não possui
legislação específica como o
assédio sexual. "O trabalhador
também pode fazer um pedido de
rescisão indireta, uma vez que o
empregador não está cumprindo
com as obrigações previstas no
contrato de trabalho", explica.

A tirania sutil no mundo do
trabalho
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Há dificuldade em identificar e
comprovar esse abuso de poder
pois aqui não tem a presença
daquele chefe grosseiro e mandão,
são ameaças dissimuladas, às vezes
até em tom de brincadeira, mas que
provocam a coerção do empregado.
Mesmo assim, a denúncia é o
caminho mais acer tado para pôr
fim a esse tipo de comportamento
e para buscar a reparação pela
violência moral e psíquica sofrida.

Etapas do abuso

Geralmente quando os conflitos de
interesse no ambiente de trabalho
não são resolvidos de maneira
adequada, principalmente por meio
do diálogo, têm-se aí o fator que
pode desencadear o assédio moral.
Devido ao problema não resolvido,
o agressor passa a estigmatizar a
vítima por meio de atitudes cruéis
e per versas para causar a
ridicularização e o isolamento
social.

O trabalhador pode procurar a
própria organização em que tra-
balha, por meio do Departamento
de Pessoal ou Recursos Humanos,
para combater o abuso. Em alguns
casos a própria empresa intervém.
Mas às vezes isso não acontece,
principalmente quando o agressor
é o próprio dono da empresa, e o
trabalhador é visto como o
problema a ser combatido.

Por fim o profissional vítima do
assédio moral é marginalizado ou
excluído da vida laboral. A advogada
Maria da Penha conta que o tra-
balhador vê no pedido de demissão
a sua única saída.

"Alguns nesse momento apresen-
tam um quadro de saúde debilitada
por conta dos abusos sofridos. São
geralmente doenças psicossomá-
ticas. Outros desenvolvem um
compor tamento agressivo em

reação ao ambiente hostil. Há casos
de depressão e de síndrome do
pânico", conta.

A importância do apoio

O trabalhador deve ter cautela para
não entrar no jogo do agressor,
além de procurar ajuda e
orientação. Em alguns casos o chefe
ou o subordinado são transferidos
de setor a fim de encerrar o conflito.

O presidente do Sintec-ES, Téc.
Industrial em Metalurgia Kepler
Daniel S. Eduardo explica que,
quando acionada, a primeira
medida tomada pela entidade é
buscar contornar essa situação
negociando com o empregador.
"Quando não tem saída e o
processo judicial é única solução,
fornecemos a assessoria jurídica
para que os direitos do trabalhador
sejam garantidos e sua dignidade
seja reparada", diz Kepler.

Para o técnico João Batista o apoio
dos colegas, amigos e familiares é
fundamental. "É um momento de
extrema fragil idade emocional.
Nem todos possuem uma estrutura
psíquica que supor te esse tipo de
pressão. Por isso o apoio emocional
é o mais importante, cabendo isso
principalmente aos colegas, pois
nem todos conseguem buscar ajuda
diante do isolamento", diz.

OrientaçõesOrientaçõesOrientaçõesOrientaçõesOrientações

- Anote detalhadamente todas
as humilhações sofridas (dia,
mês, ano, hora, local ou setor,
nome do agressor,  testemu-
nhas, conteúdo da conversa);

- Dê visibilidade à agressão,
procure a ajuda dos colegas,
principalmente daqueles que
testemunharam o fato;

- Evite conversar com o
agressor sem testemunhas;

- Exija, por escrito, explicações
do ato agressor e permaneça
com cópia da carta enviada ao
Depar tamento de Pessoal ou
Recursos Humanos e da
eventual resposta;

- Busque o Sindicato. Diga o
que aconteceu para diretores
e outros profissionais da
entidade como o advogado;

- Recor ra ao Centro de
Referencia em Saúde dos
Trabalhadores e relate a
humilhação;

-Procure o apoio de familiares,
amigos e colegas, pois o afeto
e a solidariedade são funda-
mentais para recuperação da
auto-estima;

- Denuncie. Se você é
testemunha de cenas de
humilhação no trabalho seja
solidário com seu colega. Não
esqueça que o medo reforça
o poder do agressor!

- O telefone do Departamento
Jurídico do Sintec-ES é o (27)
3325-0598. Falar com a
advogada Maria da Penha
Calmon T. Alves

"Não via sentido
em meu próprio

colega de trabalho
fazer aquilo

comigo. Você se
sente um inútil"

Desabafa o técnico em
telecomunicações João Batista
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LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968
Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio.
Art. 1º - É livre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio, observadas as condições
de capacidade estabelecidas nesta Lei.
Art. 2º - A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-se no seguinte campo de
realizações:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;
III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional.
Art. 3º - O exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio é privativo de quem:
I - haja concluído um dos cursos do segundo ciclo de ensino técnico industrial, tenha sido diplomado por
escola oficial autorizada ou reconhecida, de nível médio, regularmente constituída nos termos da Lei nº
4.024, de 20 DEZ 1961;
II - após curso regular e válido para o exercício da profissão, tenha sido diplomado por escola ou instituto
técnico industrial estrangeiro e revalidado seu diploma no Brasil, de acordo com a legislação vigente;
III - sem os cursos e a formação atrás referidos, conte, na data da promulgação desta Lei, 5 (cinco) anos
de atividade integrada no campo da técnica industrial de nível médio e tenha habilitação reconhecida por
órgão competente.
Art. 4º - Os cargos de Técnico Industrial de nível médio, no serviço público federal, estadual ou municipal
ou em órgãos dirigidos indiretamente pelo poder público, bem como na economia privada, somente serão
exercidos por profissionais legalmente habilitados.
Art. 5º - O Poder Executivo promoverá expedição de regulamentos, para execução da presente Lei.
Art. 6º - Esta Lei será aplicável, no que couber, aos técnicos agrícolas de nível médio.
Art. 7º - A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
A. DA COSTA E SILVA - Presidente da República
Publicada no D.O.U. de 06 NOV 1968 - Seção I - Pág. 9.689.

DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985
Regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico
industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau."
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, DECRETA:
Art. 1º - Para efeito do disposto neste Decreto, entendem-se por técnico industrial e técnico agrícola de
2º grau ou, pela legislação anterior, de nível médio, os habilitados nos termos das Leis nºs 4.024, de 20
DEZ 1961, 5.692, de 11 AGO 1971, e 7.044, de 18 OUT 1982.
Art. 2º - É assegurado o exercício da profissão de técnico de 2º grau de que trata o ar tigo anterior, a quem:
I - tenha concluído um dos cursos técnicos industriais e agrícolas de 2º grau, e tenha sido diplomado por
escola autorizada ou reconhecida, regularmente constituída, nos termos das Leis nºs 4.024, de 20 DEZ
1961, 5.692, de 11 AGO 1971, e 7.044, de 19 OUT 1982;
II - seja portador de diploma de habilitação específica, expedido por instituição de ensino estrangeira,
revalidado na forma da legislação pertinente em vigor;
III - sem habilitação específica, conte na data da promulgação da Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, 5 (cinco)
anos de atividade como técnico de 2º grau.
Parágrafo único - A prova da situação referida no inciso III será feita por qualquer meio em direito
permitido, seja por alvará municipal, pagamento de impostos, anotação na Car teira de Trabalho e
Previdência Social ou comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias.
Art. 3º - Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de 2º grau, observado o disposto nos ar ts. 4º e 5º,
poderão:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;
III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional.
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito
do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos,
instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
§ 1º - Os técnicos de 2º grau das áreas de Arquitetura e de Engenharia Civil, na modalidade Edificações,
poderão projetar e dirigir edificações de até 80m2 de área construída, que não constituam conjuntos
residenciais, bem como realizar reformas, desde que não impliquem em estruturas de concreto armado
ou metálica, e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade.
§ 2º - Os técnicos em Eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de
energia de até 800 Kva, bem como exercer a atividade de desenhista de sua especialidade.
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º

grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
Art. 6º - As atribuições dos técnicos agrícolas de 2º grau em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e da sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - desempenhar cargos, funções ou empregos em atividades estatais, paraestatais e privadas;
II - atuar em atividades de extensão, associativismo e em apoio à pesquisa, análise, experimentação,
ensaio e divulgação técnica;
III - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino;
IV - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
V - elaborar orçamentos relativos às atividades de sua competência;
VI - prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas
tecnológicas, ou nos trabalhos e vistorias, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras,
as seguintes tarefas:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes de construções rurais;
3) elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança no meio rural;
5) manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas;
6) assistência técnica na aplicação de produtos especializados;
7) execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento,
comercialização e industrialização dos produtos agropecuários;
8) administração de propriedades rurais;
9) colaboração nos procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem
como em serviços de drenagem e irrigação.
VII - conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VIII - elaborar relatórios e pareceres técnicos, circunscritos ao âmbito de sua habilitação;
IX - executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade;
X - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos em materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
XI - emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal,
animal e agroindustrial;
XII - prestar assistência técnica na comercialização e armazenamento de produtos agropecuários;
XIII - administrar propriedades rurais em nível gerencial;
XIV - prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas;
XV - conduzir equipe de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção;
XVI - treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade;
XVII - desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional.
§ 1º - Os técnicos em Agropecuária poderão, para efeito de financiamento de investimento e custeio pelo
sistema de crédito rural ou industrial e no âmbito restrito de suas respectivas habilitações, elaborar
projetos de valor não superior a 1.500 MVR.
§ 2º - Os técnicos agrícolas do setor agroindustrial poderão responsabilizar-se pela elaboração de
projetos de detalhes e pela condução de equipe na execução direta de projetos agroindustriais.
Art. 7º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos Técnicos Agrícolas de
2º grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
Art. 8º - As denominações de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau ou, pela legislação
anterior, de nível médio, são reservadas aos profissionais legalmente habilitados e registrados na
forma deste Decreto.
Art. 9º - O disposto neste Decreto aplica-se a todas as habilitações profissionais de técnico de 2º grau
dos setores primário e secundário, aprovadas pelo Conselho Federal de Educação.
Art. 10 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividade além daquelas que lhe competem pelas
características de seu currículo escolar, considerados, em cada caso, os conteúdos das disciplinas que
contribuem para sua formação profissional.
Art. 11 - As qualificações de técnicos industrial ou agrícola de 2º grau só poderão ser acrescidas à
denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais possuidores de tais títulos.
Art. 12 - Nos trabalhos executados pelos técnicos de 2º grau de que trata este Decreto, é obrigatória,
além da assinatura, a menção explícita do título profissional e do número da carteira referida no Art.
15 e do Conselho Regional que a expediu.
Parágrafo único - Em se tratando de obras, é obrigatória a manutenção de placa visível ao público, escrita
em letras de forma, com nomes, títulos, números das car teiras e do CREA que a expediu, dos autores
e co-autores responsáveis pelo projeto e pela execução.
Art. 13 - A fiscalização do exercício das profissões de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau
será exercida pelos respectivos Conselhos Profissionais.
Art. 14 - Os profissionais de que trata este Decreto só poderão exercer a profissão após o registro nos
respectivos Conselhos Profissionais da jurisdição de exercício de sua atividade.
Art. 15 - Ao profissional registrado em Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional será expedida
Carteira Profissional de Técnico, conforme modelo aprovado pelo respectivo Órgão, a qual substituirá
o diploma, valendo como documento de identidade e terá fé pública.
Parágrafo único - A Car teira Profissional de Técnico conterá, obrigatoriamente, o número do registro e
a habilitação profissional de seu portador.
Ar t. 16 - Os técnicos de 2º grau cujos diplomas estejam em fase de registro poderão exercer as
respectivas profissões mediante registro provisório no Conselho Profissional, por um ano, prorrogável
por mais um ano, a critério do mesmo Conselho.
Art. 17 - O profissional, firma ou organização registrados em qualquer Conselho Profissional, quando
exercerem atividades em outra região diferente daquela em que se encontram registrados, obrigam-
se ao visto do registro na nova região.
Parágrafo único - No caso em que a atividade exceda a 180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa jurídica,
sua agência, filial, sucursal ou escritório de obras e serviços, obrigada a proceder ao seu registro na
nova região.
Art. 18 - O exercício da profissão de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau é regulado pela
Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, e, no que couber, pelas disposições das Leis nºs 5.194, de 24 DEZ 1966,
e 6.994, de 26 MAIO 1982.
Art. 19 - O Conselho Federal respectivo baixará as Resoluções que se fizerem necessárias à perfeita
execução deste Decreto.
Ar t. 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, 6 FEV 1985; 164º da Independência e 97º da República.
João Figueiredo
Murilo Macêdo
Publicado no D.O.U. DE 07 FEV 1985 - Seção I - Pág. 2.194.
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