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Vereador quer menos
camelôs em Vitória
O vereador Vinícius Simões (PPS),
quer que o prefeito Luciano Re-
zende adote medidas para redu-
ção do número de camelõs no cen-
tro da cidade . Página 12

Inflação corrói renda
e marca governos
O economista Roberto Penedo
analisa, com exclusividade, o
momento econômico e os da-
nos que a inflação provoca.
Páginas 6 e 7
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Crea e CAU brigam
por mercado
O presidente do Conselho Regio-
nal de Arquitetura e Urbanismo Ti-
to de Carvalho ingressou com ação
judicial para retirar da internet pu-
blicação do Crea. Página 10
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O Cau-ES ingressou com ação judicial obrigando o Crea retirar do site artigo
informando que projetos elaborados apenas por arquitetos ofereciam riscos

Engenheiros e
arquitetos em
pé de guerra Helder Carnielli é presidente do Crea-ES Tito Carvalho é presidente do Cau-ES

O
s arquitetos e engenheiros, que
conviveram historicamente
juntos em um mesmo Conse-
lho profissional até o final de

2010, agora brigam por mercado de
trabalho após a separação. De um la-
do estão os profissionais de arquitetu-
ra vinculados ao Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo do Espírito Santo
(Cau-ES). Do outro os engenheiros e
agrônomos no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Espírito
Santo (Crea-ES).

Recentemente, a disputa exigiu
intervenção da Justiça por causa de
uma campanha que o Crea-ES faz
junto aos órgãos públicos e através
de seu site oficial. O ápice foi em 23
de junho último, quando o Crea-ES
publicou um artigo no seu site sob
o título “Projetos elaborados ape-
nas por arquitetos oferecem risco
à sociedade, afirma Crea”.

A publicação feita pelo Crea-ES,
presidido pelo agrônomo Helder Car-
nielli, foi suficiente para acender ran-
cores. Os arquitetos tomaram provi-
dências jurídicas. A juíza federal titu-
lar da 5ª Vara Cível, Maria Cláudia de
Garcia Paula Allemand, de Vitória, Es-
pírito Santo, deferiu pedido de limi-
nar do Sindicato dos Arquitetos e Ur-
banistas no Estado do Espírito Santo
(Sindarq-ES).

Na decisão, a magistrada determi-
nou que o Crea-ES retirasse em 24
horas “qualquer tipo de notícia que
possa comprometer o livre exercício
da profissão de arquiteto”. Na nota,
Helder Carnielli fazia acusações aos
antigos companheiros de Conselho:
“Arquitetos e urbanistas não tem com-
petência técnica para elaborar deter-
minados projetos por não serem pre-
parados para isso durante a gradua-
ção”, afirmava o agrônomo.
‘DENEGRIR E DESQUALIFICAR’

- Segundo o presidente do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Espí-
rito Santo (Cau-ES), Tito Augusto
Abreu de Carvalho, a polêmica deve-
se à interpretação distinta em relação
às atribuições profissionais destacadas
nas Resoluções de cada Conselho.
“Mas independente da opinião con-
trária, o Cau-ES tem respeito pelos
profissionais do Crea-ES e também
deve ser respeitado. Consideramos
que a publicação feita pelo Crea-ES
foi uma tentativa desrespeitosa de de-
negrir e desqualificar a imagem do
Arquiteto e Urbanista perante a so-
ciedade”, avaliou.

O Cau-ES foi criado com a Lei nº
12.378 de 31 de dezembro de 2010,
e iniciou sua atuação em janeiro de
2012. Autarquia dotada de persona-
lidade jurídica de direito público,
possui a função de orientar, discipli-
nar e fiscalizar o exercício da profis-
são de arquitetura e urbanismo, ze-
lar pela fiel observância dos princí-
pios de ética e disciplina da classe
em todo o território nacional, bem
como pugnar pelo aperfeiçoamen-
to do exercício da arquitetura e ur-
banismo, explicou.

No Espírito Santo o Cau-ES pos-
sui 2,4 mil profissionais cadastrados,
responsáveis por mais de 50 mil Re-
gistros de Responsabilidade Técni-
ca (RRT), desde janeiro de 2012. O
RRT é o documento que comprova
autoria e responsabilidade sobre pro-
jetos, obras ou serviços técnicos de
Arquitetura e Urbanismo. No Esta-
do há 13 Instituições de ensino ofe-
recendo curso de arquitetura e ur-
banismo, sendo que cinco delas já
formam profissionais.
O OUTRO LADO – Através de no-

ta emitida pela Assessoria de Im-
prensa, o Crea-ES se justificou pa-
ra tomar a sua atitude extrema. “O

Cau tem notificado as prefeituras
alegando que elaboração de proje-
to arquitetônico é de exclusividade
de arquitetos e urbanistas, mas há
atividades que podem ser executa-
das por ambas as profissões, e isto
deve ser respeitado. A Lei 5.194/66,
o Decreto nº 23.569/33 e as Reso-
luções Confea nºs 218/73 1048/2013
garantem aos Engenheiros Civis a
atribuição legal para elaboração de
projetos arquitetônicos de edifica-
ções”, disse o Crea-ES.

O Crea-ES fez a seguinte alegação:
“Importante observar que o Crea-ES
em momento algum se referiu ao Cau
ou a qualquer outro conselho profis-
sional, apenas registrou a importân-
cia de serem respeitadas as forma-
ções acadêmicas de cada profissão.
Uma edificação, para sua regularida-
de e segurança, requer uma série de
projetos, que não se restringem ape-
nas ao projeto arquitetônico”.

O colegiado dos engenheiros e
agrônomos se defendeu e fez a se-
guinte alegação: “Ao contrário do que
vem sendo propagado pelo CAU, a
bem da verdade, são os profissionais
da área da engenharia e da agrono-
mia que vêm sendo constantemen-
te ofendidos, e é o CAU-BR quem
vem criando situação de inseguran-
ça jurídica e instabilidade incompa-
tível com o Estado Democrático de
Direito”. Segundo o Crea-ES isso ocor-
reu porque os arquitetos fazem a
“afirmação de que os engenheiros
civis não possuem competência pa-
ra a elaboração de projetos arquite-
tônicos de edificações”.
DECISÃO JUDICIAL - “O que está

colocado ali é um absurdo”, comen-
tou o presidente do Sindarq-ES, José
Carlos Neves Loureiro. Segundo ele, a
decisão é importante, também, por-
que ajudará a evitar novas publica-

ções questionando atribuições legais
dos arquitetos e urbanistas. O Crea-
ES, “ao divulgar notícia com esse con-
teúdo, comprometendo, em tese, o li-
vre exercício profissional dos arqui-
tetos urbanistas (art. 5o, inciso XIII,
CF/88), extrapolou seu dever social
enquanto órgão fiscalizador do exer-
cício da profissão de engenheiro”, es-
creveu a juíza na sua decisão.

Ameaça feita pelo Crea-ES na no-
ta condenada pela Justiça, também
foi proibida de ser executada. O
Crea-ES disse que iria “notificar ofi-
cialmente todos os órgãos públicos
(Prefeituras e secretarias, Tribunal

de Contas do Estado do Espírito
Santo, Tribunal de Contas da União
e Ministério Público Estadual e Fe-
deral) para esclarecer as atribuições
legais dos profissionais registrados
no Sistema Confea/Crea e explicar
que projetos estruturais, elétricos,
ambientais, de recuperação de áreas
degradadas, hidrossanitários, mecâ-
nicos e industriais devem ser exe-
cutados exclusivamente por profis-
sionais da engenharia e agronomia”.
A juíza determinou que “o Crea-ES
também fica impedido de oficiar
órgãos públicos nesse sentido, sob
pena de imposição de multa”. ■

Conselhos discordam sobre quem é que pode
executar projetos arquitetônicos completos 

O presidente do Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo do Espírito
Santo (Cau-ES), Tito Augusto Abreu
de Carvalho, explicou que arquite-
tos e urbanistas têm formação e atri-
buição legal para projetar e cons-
truir qualquer obra arquitetônica, in-
cluindo arquitetura, estrutura, insta-
lações elétricas e hidrossanitárias,
sem limitações de área, número de
pavimentos ou qualquer outra. “O
projeto de arquitetura é a essência de
qualquer obra”, afirmou.

De acordo com Tito Carvalho, no
projeto de arquitetura estão conti-
dos todos os requisitos legais, ne-
cessidade dos ocupantes e da co-
munidade onde se insere, soluções
construtivas, soluções ambientais e
proposições estéticas, dentre mui-
tas outras questões. 

“Mais que deixá-lo ‘em pé’, o ar-
quiteto e urbanista estabelece con-
ceitos e intenções que serão expres-
sas por um desenho: o projeto de
arquitetura. Todos os demais pro-
cessos, sejam eles projetos comple-

mentares ou construção, são ‘ape-
nas’ uma forma de viabilizar o re-
sultado esperado pelo projeto arqui-
tetônico”, completou.

Já o presidente do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia do Es-
pírito Santo (Crea-ES), Helder Carniel-
li, tem um outro posicionamento. “Sus-
tentar que a elaboração de projetos ar-
quitetônicos de edificações seria atri-
buição privativa de arquitetos e urba-
nistas, é um, no mínimo um equívo-
co, eis que os engenheiros civis, de fa-
to e há longo tempo, atuam na área
de elaboração de tais projetos”.

Para isso, usa como exemplo a re-
cente premiação concedida na 6ª edi-
ção do Prêmio Destaque Ademi-ES
2015 ao engenheiro civil, Diocélio
Grasselli, vencedor da categoria Pro-
jeto Arquitetônico pelo projeto Reser-
va Mata da Praia. “Tal premiação con-
tou com a adesão de 28 categorias
tendo como objetivo reconhecer as
marcas que mais se destacaram no
segmento imobiliário capixaba nos
anos de 2013 e 2014”.

LUIZ MARINS

A crise e as vantagens comparativas do Brasil
Conversando com empresários,

industriais e investidores estran-
geiros que tinham planos já de-

finidos e aprovados para investimen-
tos de longo prazo no Brasil, fiquei
impressionado ao ver que, de forma
unânime, eles falaram da sua profun-
da decepção com o que vem acon-
tecendo com o nosso País— desar-
ranjo total da economia, corrupção,
desemprego, destruição do valor da
Petrobras, crescimento negativo do
PIB, etc.— afirmando que não veem
outra alternativa a não ser buscar ou-
tro local para receber esses investi-
mentos diretos produtivos. Todos re-
forçaram a palavra “decepção”, pois

acreditavam que desta vez “o Brasil
iria marcar o tão esperado gol de se
transformar num país desenvolvido,
pois a bola estava na área”. Alguns me
disseram da surpresa em ver a capa-
cidade das autoridades brasileiras
em cometer erros grosseiros na eco-
nomia sem prever suas consequên-
cias. “Vamos ter que esperar mais pa-
ra ver o que vai acontecer”, me disse
um investidor europeu, que sempre
se disse fã de nosso País e o qualifi-
cava como a melhor opção de inves-
timento do mundo de hoje.

É claro, afirmam eles, que o Brasil
continua tendo vantagens estratégi-
cas comparativas muito grandes em

relação aos nossos concorrentes
emergentes: “(a) não tem problemas
étnicos ou religiosos sensíveis; (b)
não tem problemas de fronteira;  (c)
é uma democracia constitucional
consolidada; (d) tem um setor agro-
pecuário e do agronegócio conside-
rado dos melhores do mundo - tem
terra, sol e água em abundância pa-
ra produzir alimentos, sem cataclis-
mos naturais como terremotos, vul-
cões, etc.; (e) tem um mercado inter-
no pronto para consumir assim que
as pessoas tenham recursos; (f) fala
um único idioma. Isso para citar ape-
nas algumas dessas vantagens estra-
tégicas”, completaram. E vem exata-

mente daí a grande decepção: como
um País com tantas vantagens pode
errar tanto? 

Depois de ouvir esses comentá-
rios todos, fiquei com a pergunta: e
nós, brasileiros, o que podemos fa-
zer? Nós povo; nós trabalhadores;
nós empresários; nós que não somos
políticos, o que fazer?

Acredito que para nós, os simples
e mortais brasileiros, além do voto
que só podemos exercer nas eleições,
nos restam o direito de protestar e
de espernear e fazer chegar nossa in-
dignação àqueles em quem votamos
e que devem nos representar. E, aos
que ainda não perderam o empre-

go, resta trabalhar, trabalhar, traba-
lhar para que, através do nosso traba-
lho duro, competente e honesto, pos-
samos evitar que o desemprego au-
mente, a economia piore e a crise se
aprofunde ainda mais se transfor-
mando num caos total que, certa-
mente, não interessará a ninguém.
Com tantas vantagens estratégicas
comparativas, temos que acreditar
que um dia, ainda deixaremos de ser
“o País do futuro” para ter o presen-
te que merecemos.

Pense nisso. Sucesso! ■

Luiz Marins é antropólogo
contato@marins.com.br
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