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CREA-RS

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS) realiza a partir 
desta quarta-feira (15) em Santa Rosa, mais uma 
etapa do Programa Intensivo de Fiscalização em obras 

geral

CREA-RS realiza fiscalização em obras em Santa 
Rosa
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio 
Grande do Sul (CREA-RS) realiza a partir desta quarta-feira (15) em 
Santa Rosa, mais uma etapa do Programa Intensivo de Fiscalização 
em obras civis, que vem ocorrendo desde janeiro, visando combater o 
exercício ilegal e garantir a efetiva participação de profissionais e 
empresas habilitadas nas áreas de engenharia.
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civis, que vem ocorrendo desde janeiro, visando 
combater o exercício ilegal e garantir a efetiva 
participação de profissionais e empresas habilitadas 
nas áreas de engenharia, na Engenharia Civil, 
Segurança do Trabalho, Elétrica, Geologia e Minas, 
Mecânica e Metalúrgica e Química.

Sob a supervisão de Gustavo Marure Vaz, uma equipe 
de quatro agentes fiscais do órgão está verificando no 
setor da construção civil, a presença de empresas e 
profissionais legalmente habilitados, registro da ART e 
placa de identificação dos profissionais nas obras de 
edificações novas, reformas, demolições e 
infraestrutura urbana.

Segundo o CREA-RS, os empreendimentos necessitam 
de profissional e empresas legalmente habilitadas, por 
isso, do combate ao exercício ilegal da profissão, 
através da fiscalização.

O trabalho encerra na sexta-feira (17).

EMENDAS 

Câmara de Porto Mauá destina R$ 218 mil de 
Emenda Impositiva à saúde

Neste ano cada vereador teria direito a 
indicar R$ 24.227,84 em emendas, 
porém, decidiram somar os recursos 
para serem aplicados em reforma de 
posto de saúde

há 7 horas — Em Região

FEIRA 

EXPOCRUZEIRO recebe apoio do Legislativo

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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Comitiva da feira, que acontece em 
setembro de 2022 no Bairro Cruzeiro, 
esteve em visita à presidência da 
Câmara de Vereadores de Santa Rosa.

há 8 horas — Em Geral

TAÇA NOROESTE 

Villa Romana confirma fixo David Vargas para a 
Taça Noroeste

Atleta jogou nesta temporada pela AFSJI 
de São José do Inhacorá

há 9 horas — Em Esporte

ACISAP 

Lídia segue no comando da ACISAP

Em Assembleia, a empresária Lídia Linck 
Lagemann foi reeleita presidente da 
Associação Comercial de Santa Rosa. 

há 9 horas — Em Geral

CORRIDA

Grupo Correr & Crescer participou da 3ª Rústica 
Missioneira de São Miguel das Missões

No próximo domingo o Grupo 
participará da 3ª Maratona de Santa 
Cruz do Sul.

há 9 horas — Em Esporte

DÍVIDAS DE 2014 A 2018

Estado atualiza R$ 12 milhões em atrasos na saúde

Recursos foram depositados ontem nos 
cofres das prefeituras.

há 13 horas — Em Saúde
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TAÇA NOROESTE 

Fixo Maikinho confirmado no time do Resenha

Atleta joga atualmente no Giruá Futsal, 
que disputa o Gauchão Série C.

há 13 horas — Em Esporte

FURTO A VEÍCULO 

Dois homens são presos enquanto furtavam peças 
de veículo 

Os suspeitos foram presos em flagrante 
e conduzidos para a Delegacia de 
Polícia.

há 15 horas — Em Polícia

VER MAIS NOTÍCIAS

1 

Marido flagra esposa 
saindo do motel com 
amante, fato gera 
confusão

 TOP JORNAL NOROESTE :: as notícias mais lidas
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2 
Acidente na RS 307 deixa 
um morto

3 
Alibem com dificuldades 
para encontrar mão de 
obra

 TOP VÍDEOS :: assista aos destaques

Jornal Noroeste estava ao vivo

Programa Desenvolver
O secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Odaylson Eder, avaliou o 
Programa Desenvolver (microcrédito).

 há 14 horas

Ceia de Natal 
Solidária

 há 15 horas

Governo do 
Estado paga 
valores 
atrasados

 há 15 horas

Notícias | Blogs | Guaíra FM | 

Utilizamos cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência no website. Ao continuar 
navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade e com nossos Termos de Uso. CONCORDO



Fale conosco Sobre nós Anuncie conosco

Copyright © 2020 Empresa Jornalística Noroeste. Todos os direitos reservados.

Termos de Uso Política de Privacidade

Jornal Noroeste Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Quarta-Feira, 08 de Dezembro de 2021.

Buscar...

Notícias

Blog

Comportamento

Cultura

Economia

Educação

Entretenimento

Esporte

Fenasoja 2022

Geral

Indumóveis Week

Justiça

Polícia

Política

Região

Saúde

Segurança

Trânsito

Blogs

Aquiles Giovelli

Bem Te Vi

Conecta 97

Gilberto Kieling

InBox

Musicanto 2020

Taci Vargas

Voice, por Eunice Arsand

Podcast

Áudios

Vídeos

Rádios

Guaíra FM

Noroeste FM

Mídias

 Facebook

 Instagram

 YouTube

Mais

Agenda

Previsão do Tempo

jornalnoroeste.com.br

Desenvolvido por TARGETW NETWORKS

 targetw.com



Notícias | Blogs | Guaíra FM | 

Utilizamos cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência no website. Ao continuar 
navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade e com nossos Termos de Uso. CONCORDO



Notícias | Blogs | Guaíra FM | 

Utilizamos cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência no website. Ao continuar 
navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade e com nossos Termos de Uso. CONCORDO


