
De: Presidência do CREA-SC 
Enviado: sexta-feira, 27 de março de 2020 14:38 
Para: sccgab@casacivil.sc.gov.br 
Assunto: URGENTE - OFICIO CREA-SC / ABEE-NACIONAL e CEEE/CREA-SC / SENGE-SC / ACE  

  

Ofício nº P-06.006/2020                                        Florianópolis, 26 de março de 

2020. 

  

Ao Senhor 

CARLOS MOISÉS DA SILVA 

Governador do Estado de Santa Catarina 

NESTA CAPITAL 

  

Senhor Governador, 

  

Inicialmente, nossos cumprimentos pelos trabalhos que Vossa Senhoria vêm 

executando em favor da preservação da saúde do povo catarinense frente à 
pandemia da covid19. Da mesma forma, nosso reconhecimento ao Secretário 
de Estado da Saúde, Dr. Helton de Souza Zeferino, que, dentro da boa técnica 

sanitária, não tem medido esforços para bem cumprir sua missão como 
médico. 

  

Algumas Entidades organizadas da sociedade catarinense já manifestaram a 

preocupação quanto aos aspectos econômicos que se avizinham em função 
das restrições advindas do confinamento social de grande parte da população. 

  

Como agentes públicos do Conselho de Engenharia e Agronomia, vimos 

apresentar algumas sugestões com base em constatações verificadas dentro 
das nossas profissões. Especificamente, queremos fazer considerações sobre 
a atividade do setor da construção civil: 

  

1-     O setor envolve em torno de 100 mil trabalhadores, acostumados a 

executar seus serviços com uso obrigatório de EPIs, portanto, de fácil 

recepção e adaptação a novos e específicos cuidados voltados à covid19; 
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2-     Em regra, essas pessoas laboram em ambientes ventilados ou em 

cômodos com um ou dois trabalhadores no máximo; 

  

3-      Estão na faixa etária média de 40 anos; 

  

4-     Pertencem a um setor que trabalha com a flexibilidade de redução da 

mão de obra, daí ser fácil administrar os empregados considerados de 

risco, sejam aqueles acima de 60 anos ou por qualquer outro motivo; 

  

5-     Existem muitos terceirizados para realizar serviços específicos, com 

pequena margem de lucro, sem condições econômicas de manter por 

alguns poucos dias o sustento de seus familiares sem trabalhar; 

  

6-     Centenas de empresas oferecem três refeições: café no início da 

manhã, almoço e café da tarde, considerados parte fundamental da sua 

cesta básica familiar. Aqui é de se considerar o único momento de possível 

aglomeração, facilmente administrada pelos gestores das obras; 

  

7-     A construção civil é um dos setores relevantes na movimentação da 

cadeia produtiva catarinense com reflexo imediato nas famílias de baixa 

renda. 

Diante do exposto, vimos solicitar a Vossa Senhoria que libere imediatamente 

da quarentena as atividades da construção civil, pois cada dia perdido impacta 
profundamente esse setor tão importante da nossa economia.   

  

Atenciosamente,  

  

  

Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN 

Presidente do Crea-SC 

  

  



Eng. Eletric. JOSÉ ANTÔNIO LATRÔNICO FILHO 

Presidente da ABEE/Nacional – Associação Brasileira de Engenheiros 

Eletricistas 

Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-SC 

  

  

Eng. Civ. DANIEL CRIPPA LEMOS 

Presidente, em exercício, do SENGE-SC  

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Santa Catarina 

  

  

Eng. Sanit. NELSON BITTENCOURT 

Presidente, em exercício, da ACE 

Associação Catarinense de Engenheiros 

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi  

Florianópolis, SC CEP 88034-001 
Telefone: (48) 3331-2001 

 


