17 de março: 63 anos Crea-SC!

O trabalho de Engenheiros, Agrônomos e
Geocientistas está presente no dia a dia pelo bem estar dos
catarinenses, seja na infraestrutura, na saúde, na educação,
no meio ambiente, moradia e alimentação.
Há 63 anos, o CREA-SC fiscaliza e orienta o exercício
profissional da área tecnológica, garantindo a excelência dos
trabalhos para a construção de um mundo melhor para todos.

“Parabéns e nosso agradecimento a todos que viveram e aos que
vivem essa história, aos fundadores,
ex-presidentes,
conselheiros e colaboradores, que transformaram o CREA-SC no
órgão reconhecido que é hoje e que tanto nos orgulha “,
destaca o presidente Eng. Civil e de Seg. do Trab. Carlos
Alberto Kita Xavier, reafirmando seu compromisso de gestão de
prestar um atendimento de qualidade aos profissionais,
empresas e sociedade, principalmente agora com o período de
teletrabalho, em virtude do agravamento da pandemia em todo o
estado.
Acesse aqui a atual Diretoria do CREA-SC.

Conheça o Arquivo Histórico do CREA-SC – O Arquivo Histórico do CREASC- Eng.º Celso Ramos Filho disponibiliza mais de 6.000 documentos que
retratam a história do CREA e das Entidades de Classe e podem ser
consultados por meio de busca por palavra-chave. Lá estão: a planta da
antiga sede do Conselho, informativos da década de 1980 até os dias
atuais, atas de reuniões das comissões, portarias, entre diversos
outros arquivos de som e imagem, além de objetos e artefatos. Acesse
aqui para conhecer o Arquivo

Arq. Ademar Cassol explana projeto da atual sede, durante
solenidade de inauguração da pedra fundamental, no ano de 1978
Clique aqui para conferir a exposição virtual em homenagem aos
63 anos do Conselho, com as capas dos jornais publicados pelo
CREA nos anos 80 e 90.
Acesse a galeria de ex-presidentes do Conselho

Eng. Civil Celso Ramos Filho, in Memoriam,
fundador e primeiro presidente do CREA-SC,
durante solenidade dos 60 anos do Conselho
realizada na Assembleia Legislativa.
Veja aqui a ata da primeira sessão Plenária do CREA-SC.

Acesse aqui e confira a mostra 60 anos em 365 dias, onde estão
disponíveis diversas fotos e documentos do dia a dia da
história do CREA.
Acesse edição comemorativa aos 60 anos do Conselho.

