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2021 foi um ano turbulento. A pandemia ceifou muitas vidas e apenas 
quando a vacinação teve seu ritmo acelerado é que o vírus mortal começou 
a dar sinais de trégua. Ainda não estamos livres dessa doença terrível 
que matou mais de 609 mil brasileiros e 5 milhões em todo o mundo, mas 
começamos a retomar a vida com bem menos restrições.

Mas se a doença ainda preocupa não é o único e nem o maior problema 
do Brasil. O país vive um período difícil na economia, com milhões de 
desempregados e desalentados e a inflação em perigosa escalada. 

Com os juros mais altos e o acesso mais caro ao crédito, os setores 
produtivos se veem em dificuldades para permanecerem de portas abertas. 

A informalidade está aumentando e o mercado de trabalho deixa de fora 
desde jovens profissionais até trabalhadores mais experientes. 

Os salários estão menores e os empreendedores precisam se 
reinventarem para sobreviverem a um ano que começou com muitas famílias 
enlutadas e vai terminar com muitos lares sem pão e teto.

O ano que se aproxima será muito importante para todos nós. Há grandes 
expectativas de uma desaceleração da inflação, de retomada econômica 
em larga escala e, é claro, das mudanças políticas que podem advir com as 
eleições em 2022.

Esperamos e merecemos tempos melhores, mais prósperos, mais 
pacíficos e otimistas. Não há como superar crises sem seriedade, ética, 
compromisso, investimentos e muito trabalho.

Que o novo ano possa trazer esperança e uma vida melhor para todos 
nós. Aos nossos associados, colaboradores e parceiros, desejamos um 2022 
de muitas realizações. Juntos vamos superar os desafios.

Eng Eletr Pedro Alessandro Iughetti 
Presidente AREA Jaboticabal
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Instituída pela Lei nº 6.496/77, a ART – Anotação de Respon-
sabilidade Técnica caracteriza legalmente os direitos e obriga-
ções entre profi ssionais do Sistema Confea/Crea e contratantes 
de seus serviços técnicos, além de determinar a responsabilidade 
profi ssional.

A ART garante os direitos autorais ao profi ssional e o direito à 
remuneração como comprovante da execução do serviço, com-
prova a existência de contrato entre as partes, defi ne os limites 
da responsabilidade técnica (civil e criminal), e comprova a expe-
riência do profi ssional à medida que registra todas as atividades 
técnicas desempenhadas ao longo de sua carreira profi ssional.

ART- ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXIJA A.R.T.

CONTRATE
UM PROFISSIONAL
DA ENGENHARIA

E AGRONOMIAE AGRONOMIA

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alínea “f”, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, e

Considerando o disposto no art. 27, alínea “p” da Lei nº 5.194, de 1966, que 
confere ao Confea a atribuição de fi xar e alterar as anuidades, emolumentos e 
taxas a serem pagas pelos profi ssionais e pessoas jurídicas;

Considerando a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que instituiu a Ano-
tação de Responsabilidade Técnica – ART e estabeleceu como competência do 
Confea fi xar os critérios e os valores das taxas da ART;

Considerando a Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, que dá nova redação 
ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades 
do médico residente e trata das contribuições devidas aos conselhos profi ssionais 
em geral;

Considerando a Resolução nº 1.067, de 25 de setembro de 2015, que fi xou os 
critérios para cobrança de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART e dá outas providencias; e

Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos para a cobran-
ça de ART em âmbito nacional, bem como readequar as faixas de valores de con-
trato que servem de parâmetros para fi xação das taxas de ART,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar as Tabelas A e B contidas no parágrafo 1º do art. 2º da Resolução 

nº 1.067, de 25 de setembro de 2015, publicada no Diário Ofi cial da União – DOU, 
de 29 de setembro de 2015 – Seção 1, páginas 105 e 106, que passam a vigorar 
da seguinte forma:

Art. 2º Revogar os §§ 2º e 3º do art. 2º da Resolução nº 1.067, de 25 de setem-
bro de 2015, publicada no Diário Ofi cial da União – DOU, de 29 de setembro de 
2015 – Seção 1, páginas 105 e 106.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor noventa dias após sua publicação, e seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Brasília, 4 de outubro de 2021.

Eng. Civ. Joel Krüger
Presidente

Publicada no DOU de 6 de outubro de 2021, Seção 1 – página 190.

RESOLUÇÃO Nº 1.133, de 
24 de setembro de 2021

LEGISLAÇÃO

Altera a Resolução nº 1.067, de 25 de setembro de 2015.
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Entidades empenhadas em atender à LGPD
Durante a reunião do mês de setembro, realizada na quarta, 

29, em conjunto com o Fórum de Entidades de Classe, o Colégio 
de Entidades Regionais de São Paulo – CDER uniu-se aos esfor-
ços do Crea-SP no trabalho de disseminação de conhecimento 
para o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Sancionada em agosto de 2018, a LGPD entrou em vigor em 
setembro de 2020 e está exigindo uma adequação imediata das 
empresas e órgãos públicos quanto ao uso, armazenamento e 
compartilhamento de dados pessoais de seus diferentes públicos, 
tendo como base os direitos fundamentais de liberdade e privaci-
dade. A LGPD traz princípios que devem ser respeitados para o 
tratamento dos dados como a transparência, segurança, preven-
ção, não discriminação, prestação de contas e livre acesso.

No Crea-SP, dentro do processo de transformação digital, essa 
adequação já é uma realidade, com uma série de medidas sendo 
colocadas em prática para cumprir as exigências da lei. Além das 
ações internas, o Crea-SP vem buscando disseminar o assunto 
junto aos seus parceiros, como é o caso das entidades de classe 
em sua atuação individual ou em grupo maiores, como as uniões.

Capacitação profissional 
Na ocasião, o presidente do Conselho fez também a apresen-

tação oficial do Crea-SP Capacita, programa de atualização e for-
mação que será desenvolvido em parceria com outras instituições 
para oferecer palestras, workshops, cursos de curta duração e 
pós-graduação, gratuitos ou a preços acessíveis, voltados para 
profissionais registrados e colaboradores do Conselho, estudan-
tes e outros interessados.

A iniciativa vai ao encontro das necessidades do mercado, que 
busca profissionais cada vez mais alinhados às últimas inovações 
e tendências, como é o caso da já consolidada parceria com a 
Unesp e a Univesp para o oferecimento de um curso de pós-gra-
duação em empreendedorismo.

“O Governo do Estado acabou de lançar seu novo programa 
para ampliação da infraestrutura com um investimento de 25 bi-
lhões de reais. Isso é oportunidade para a área tecnológica, mas, 
para isso, nossos profissionais precisam se atualizar, precisam de 
uma série de boas iniciativas para suprir suas necessidades do 
ponto de vista de capacitação. Por isso criamos o Crea-SP Capa-
cita”, disse o presidente Vinicius, destacando que, para fazer che-
gar essas entregas de real valor aos profissionais, é fundamental 
o apoio das entidades de classe.

“Há duas semanas a nossa fiscalização ‘bateu’ 175 mil ações 
somente neste ano. Precisamos trazer o nível de capacitação para 
o mesmo nível em que estamos em termos de fiscalização”, acres-
centou.

Durante a reunião do CDER, foram apresentados dois bons 
exemplos dessa iniciativa. Um deles, o curso máster “Engenharia 
em Instalações Elétricas”, oferecido em parceria com a Potência 
Educação, é o “único curso livre no Brasil com conteúdo de pós-
-graduação, com professores que são referência no mercado”, de 
acordo com o professor Hilton Moreno. 

 Também professor do curso, na disciplina geração distribuída, 
o diretor geral da Mútua-SP, Eng. Renato Archanjo de Castro, des-
tacou que o conteúdo ficará disponível para acesso por dois anos, 
possibilitando que outros profissionais da área de Engenharia Elé-
trica tenham amplo acesso a esse conhecimento.

O outro, o curso gratuito “Termo de colaboração e fomento” já 
disponível na plataforma do Crea-SP Capacita, foi apresentado 
por Roger Morceli, da empresa de capacitação profissional Capi-
tólio, parceira do IPEEA.

A diretora Eng. Ligia Marta Mackey destacou ainda que “todas 
as vezes em que houver alguma atualização dos normativos, isso 
também será disponibilizado na plataforma” 

Produzido pela Gerência de Comunicação Estratégica do Crea-SP

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGP-
DP), Lei nº 13.709/2018, é a legislação brasileira que regula 
as atividades de tratamento de dados pessoais e que também 
altera os artigos 7º e 16 do Marco Civil da Internet. 

O Brasil passou a fazer parte dos países que contam com 
uma legislação específica para proteção de dados e da privaci-
dade dos seus cidadãos. Outros regulamentos similares à LGPD 
no Brasil são o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(GDPR) na União Europeia, que passou a ser obrigatório em 25 
de maio de 2018 e aplicável a todos os países da União Euro-
peia (UE), e o California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), 
nos Estados Unidos da América, implementado através de uma 
iniciativa em âmbito estadual, na Califórnia, onde foi aprovado 
no dia 28 de junho de 2018 (AB 375). 

A legislação se fundamenta em diversos valores, como o res-
peito à privacidade; à autodeterminação informativa; à liberdade 
de expressão, de informação, comunicação e de opinião; à in-
violabilidade da intimidade, da honra e da imagem; ao desenvol-

vimento econômico e tecnológico e a inovação; à livre iniciativa, 
livre concorrência e defesa do consumidor e aos direitos huma-
nos de liberdade e dignidade das pessoas.

A LGPD cria um conjunto de novos conceitos jurídicos (e.g. 
“dados pessoais”, “dados pessoais sensíveis”), estabelece as 
condições nas quais os dados pessoais podem ser tratados, de-
fine um conjunto de direitos para os titulares dos dados, gera 
obrigações específicas para os controladores dos dados e cria 
uma série de procedimentos e normas para que haja maior cui-
dado com o tratamento de dados pessoais e compartilhamen-
to com terceiros. A lei se aplica a toda informação relacionada 
a pessoa natural identificada ou que possa ser identificável e 
aos dados que tratem de origem racial ou étnica, convicção re-
ligiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde 
ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, sempre que os 
mesmos estiverem vinculados a uma pessoa natural. 

Fonte: Wikipedia

Saiba mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 

Crea-SP colocou proteção de dados em pauta na reunião do CDER
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Vigilância e segurança em Saúde do 
trabalhador na pandemia da Covid-19  

RUTE CARVALHAL BORGES*

Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho, 
CEREST, Camaçari-BA, rbcarvalhal@gmail.com

O debate sobre saúde do trabalhador no Brasil está atrelado à 
política pública como garantia de qualidade de vida e segurança, 
mesmo que ainda persistam muitas contradições quanto à prática 
exercida e os constantes agravos registrados. Atualmente, com a 
pandemia da Covid-19, há de se considerar o risco de contamina-
ção pelo coronavírus para qualquer tipo de atividade laboral.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS 
(2020), a doença foi notificada pela primeira vez sobre um cluster 
de pneumonia de etiologia desconhecida em Wuhan na China, 
em 31/12/2019. A Covid-19 é uma doença causada pelo SARS-
-CoV-2, que inicialmente foi caracterizada por uma síndrome res-
piratória aguda grave, com elevada transmissibilidade por vírus, 
resultando em doentes sintomáticos e assintomáticos e em algu-
mas situações podendo levar a morte.

Com o avanço das investigações sobre a doença, novas des-
cobertas têm sido feitas. De acordo com Barjud (2020), em seu 
estudo sobre a Covid-19, o tratamento que vem sendo definido 
para a doença é que se trata de uma síndrome complexa, mul-
tissistêmica e que evolui em fases cujos sintomas e prognósticos 
dependem da fase em que o paciente se encontra.

De acordo com Paim (2014), a primazia da prevenção baseia-
-se no entendimento que os acidentes e doenças relacionadas ao 
trabalho são evitáveis e que as intervenções nos processos de 
trabalhos devem estar direcionadas à eliminação ou controle dos 
fatores de riscos presentes nos ambientes de trabalho ou decor-
rentes da organização e das relações de trabalho.

Assim, as ações de promoção e prevenção nas condições de 
trabalho, quanto aos agravos e acidentes, tomaram forma com 
a inserção na lei de criação do Sistema Único de Saúde – SUS, 
avançando para outras dimensões e estudos voltados para o tra-
balho, condições de trabalho, melhorias e participação do traba-
lhador.

O estudo sobre vigilância durante a pandemia do Covid-19, evi-
denciou o esforço coletivo em tratar de frente a exposição ao vírus 
nos diversos ambientes. Assim, tornou-se imprescindível conhe-
cer as medidas de controle diante do risco de contaminação pelo 
coronavírus dentro dos ambientes de trabalho. A compreensão e a 
adoção das medidas de prevenção do contágio são fundamentais 
para impedir a disseminação entre os trabalhadores.

De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho 
– ANAMT (2021), após cinco anos em queda, o número de mortes 
por acidente de trabalho voltou a crescer no Brasil. De acordo com 
dados no MPT, em 2018, foram registrados 2.022 óbitos, enquanto 
em 2017, foram computadas 1.992 mortes em ofício. Anteriormen-
te, o último crescimento registrado foi entre 2012 e 2013, quando 
o índice saltou de 2.561 para 2.675.

A maioria das inspeções realizadas, no período que antecedeu 
a pandemia, foi com objetivo de realizar mapeamento de risco, 
correspondendo a 68% das ações, e tem por objetivo a eliminação 
ou o controle dos fatores e situações de riscos identificados nos 
ambientes de trabalho, seguido das inspeções para diagnóstico 

de nexo causal dos trabalhadores (48%).
Os estudos sobre a saúde do trabalhador apontaram para in-

tervenções nos ambientes e processos de trabalho como garantia 
de segurança e bem-estar aos trabalhadores. 

A mudança de comportamento do trabalhador em relação aos 
riscos passou a ser percebida no enfrentamento a doença, incluin-
do suas ações dentro e fora do ambiente de trabalho. Embora ain-
da existam posições negacionistas quanto à gravidade da doença, 
percebe-se a necessidade a essas adequações mesmo com início 
da imunização no país.

As ações de vigilância sempre servirão para contribuir para a 
melhoria nas condições de trabalho e na vida dos trabalhadores. 
Com a chegada da pandemia, as fragilidades nas relações de tra-
balho ficaram evidentes e permitiram conhecer melhor a realidade 
das organizações em relação as suas limitações e valorização de 
seus trabalhadores.

*Trabalho apresentado no Congresso Técnico Científico da En-
genharia e da Agronomia – CONTECC - 15 a 17 de setembro de 
2021. 

Confira na íntegra: https://www.confea.org.br/midias/uplo-
ads-imce/Contecc2021/Experi%C3%AAncia%20Profissional/VI-
GIL%C3%82NCIA%20E%20SEGURAN%C3%87A%20EM%20
SA%C3%9ADE%20DO%20TRABALHADOR%20NA%20PANDE-
MIA%20DA%20COVID-19.pdf
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O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a 
causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvol-
ve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 
minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais 
recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O que é a próstata?
É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa 

cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela locali-
za-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as 
vesículas seminais, é produzir o esperma.

Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas 

e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos 
tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase 
avançada, os sintomas são:

• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco:
• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de 

câncer;
• obesidade.

Prevenção e tratamento:
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o 

diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens 
a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes 
fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de 
toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, 
como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o 
exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). Cerca de 
20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados 
somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão 
ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as 

biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guia-
das pelo ultrassom transretal.

A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de 
vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da 
doença e expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa 
agressividade há a opção da vigilância ativa, na qual periodica-
mente se faz um monitoramento da evolução da doença intervindo 
se houver progressão da mesma.

Fontes:
Agência Brasil
Sociedade Brasileira de Urologia

Novembro Azul: mês mundial de 
combate ao câncer de próstata
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Um dos mais importantes e tradicionais eventos da Engenha-
ria na região de Jaboticabal teve o apoio da AREA, CREA-SP e 
Mutua. A 6ª edição da Semana de Estudos da Engenharia de Pro-
dução foi realizada entre os dias 4 e 8 de outubro pela Faculdade 
São Luís, com transmissão pela Plataforma Balckboard Collabo-
rate.

A abertura ficou por conta da pesquisadora e professora Fer-
nanda Gianotti, Mestra em Administração pela FCVA - Unesp 
Jaboticabal. Pós-graduada em Análise de Segurança Digital pela 
Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal, graduada em 
Administração, Processamento de Dados e Pedagogia. Sua pa-
lestra tratou do tema ‘Empreendedorismo: características, habili-
dades e competências’.

No dia 5, a palestra ‘Inteligência emocional nas Engenharias - 
E eu com isso?’, foi proferida pelo advogado e professor Rodrigo 
de Oliveira Medeiros, Mestrado em Educação pela Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com Especialização em 
Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNI-
SUL). 

‘No lugar do outro: empatia como projeto de vida’ foi a temática 
escolhida para a palestra do seminarista Luís Gustavo da Silva Jo-
aquim, no dia 6. Natural de Taquaritinga, é graduando em Filosofia 
pela Faculdade do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão 
Preto (Brodowski/SP), tendo como objeto de pesquisa a metafísi-
ca e ecologia. Possui formação técnica em informática pela ETEC 
‘Dr. Adail Nunes da Silva’ e é criador do Canal de Podcast intitula-
do ‘Poemas Recitados’.

O tecnólogo em Agronegócio (FATEC/TQ), Bacharel em Admi-
nistração - Faculdade Ites; Especialista (lato sensu) em Gestão 
Empresarial – FGV, 

Mestre em Engenharia de Produção – UFSCar e docente da 
Faculdade IMMES - Matão e FATEC Taquaritinga, Diego Casa-
grande foi o palestrante do dia 7. O assunto debatido foi ‘O modelo 
de servitização de negócios como estratégia produtiva e organi-
zacional’.

A palestra de encerramento ficou por conta da engenheira 
agrônoma Sandra Fernandes Bandeira, Chefe da UGI Araraqua-

6ª Semana de Estudos da 
Engenharia de Produção 

reúne grandes profissionais

ra. Paulistana, formada na Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de 
Queiroz’ – ESALQ/USP; com MBA em Gestão Pública e MBA em 
Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas Engenharias; é 
Agente Fiscal de carreira no CREA-SP, desde 2007, assumindo a 
gestão da UGI Araraquara em 2016. Sua exposição teve caráter 
institucional e girou em torno do Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Estado de São Paulo, o maior Conselho de 
Fiscalização de Exercício Profissional da América Latina e um dos 
maiores do mundo.
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