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A ASMEST – Associação Sul-Mato-Grossense de Engenharia de 
Segurança do Trabalho, visando à valorização e aperfeiçoamento 
dos profissionais que integram a categoria SST, vem buscando 
parcerias sólidas para que através destas possa proporcionar 
inúmeros benefícios a todos os seus associados agregando seus 
familiares; nesta 2ª edição do Boletim Técnico Digital estamos 
apresentando algumas dessas parcerias já consolidadas. Além 
dos benefícios, a Diretoria Executiva formulou um calendário de 
cursos e eventos de atualização profissional que serão realizados 
durante o ano vigente, a relação do primeiro semestre de 2018 está 
disponível nesta edição. Este espaço é aberto e pretende 
apresentar as ações desta entidade, além de estar totalmente 
disponível para receber sugestões, críticas e elogios. Tenham uma 
ótima leitura!
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Mais um canal de comunicação com sociedade está disponível no 
site do Crea-MS. Irregularidades em empreendimentos e serviços e 
demais atividades profissionais ligadas à engenharia, agronomia, 
geografia, geologia e meteorologia podem ser encaminhadas para 
verificação pelos agentes fiscais. 

 
Qualquer pessoa clicando no link Denúncia Fiscalização pode 

relatar irregularidades como, por exemplo, ausência de profissionais, 
inexistência de placa em obras, atividade sendo realizada por leigos, 
acobertamento por parte de profissionais, entre outras 
irregularidades. O sistema também permite o envio de imagens.

De acordo com o presidente do Crea-MS, Dirson Freitag, esta é mais 
uma forma de interação com a sociedade. “O Conselho realiza 
fiscalizações de rotina e também intensivas. Com este canal, 
poderemos alcançar locais que podem não ter sido fiscalizados”, 
disse.

O canal recebe dois tipos de denúncias: identificadas e anônimas. 
Todas as manifestações, após postadas, recebem um número de 
protocolo e com ele será possível acompanhar sua movimentação. 
“As denúncias identificadas receberão um e-mail automático a cada 
interação. Assim, o denunciante saberá se a mesma foi aceita, o 
momento em que ela foi distribuída a um agente de fiscalização, até a 
conclusão e finalização da denúncia”, explicou o gerente de 
fiscalização Luis Antonio Silva. Ele ainda ressalta que as denúncias 
anônimas poderão obter também essas informações, desde que 
acessado o canal e inserido o número de protocolo gerado no ato do 
registro da manifestação.

Crea-MS cria canal para receber
 denúncias de irregularidades
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Fonte: Janine Gonzalez 
SCO Crea-MS

e

Clube de Benefícios ASMEST
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Crea - MS empossa
 novos conselheiros 

Eng. Seg. Trab. Virgilio Barbosa Balle 

Engª. Seg. Trab. Luciana Macedo Silva

Eng. Seg. Trab. Robson Teixeira dos Santos

Engª. Seg. Trab. Marcella Machado Moura

O Crea-MS, no dia 7 de fevereiro, realizou a solenidade de posse 

dos novos conselheiros representantes de entidades de classe e 

instituições de ensino que cumprirão mandato no período de 2018 a 

2020. Os novos conselheiros  representam a renovação de um terço 

do  plenário.

Como representantes da ASMEST para uma das vagas foram 

empossados os Engenheiros Virgilio Barbosa Balle, como 

conselheiro titular, e Robson Teixeira dos Santos, como suplente. A 

segunda vaga é ocupada pelas Engenheiras Luciana Macedo Silva 

e Marcella Machado Moura.

O conselheiro regional tem como atribuição específica apreciar os 

assuntos inerentes à fiscalização e ao aprimoramento do exercício 

profissional, objetivando a defesa da sociedade.

Confira abaixo as imagens dos conselheiros da ASMEST com o 

presidente do Conselho, Eng. agrônomo Dirson Freitag, durante 

assinatura do termo de posse:

Senar/MS oferece cursos gratuitos
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A ASMEST realizou no final de 2017, em cinco cidades  do interior e 
ainda na Capital, o curso de Segurança do trabalho em obras de 
engenharia. Com inscrições gratuitas, para participar do curso foi 
necessária apenas a  doação de um brinquedo.

As doações contribuíram para que o Natal de muitas crianças de 
Campo Grande e Dourados  fosse ainda mais feliz.

Na Capital, a ASMEST destinou as doações à ação Papai Noel da 
Tia Z, que é realizado há 18 anos. Em Dourados, as doações 
beneficiaram as crianças do Centro de Educação Infantil Municipal 
Prof. Mário Kumagai.

Brinquedos arrecadados pela ASMEST são 
entregues às crianças de Campo Grande e 

Dourados

CALENDÁRIO DE EVENTOS ASMEST

A ASMEST estará presente com dois eventos internacionais que 
serão realizados, simultaneamente, de 3 a 5 de outubro em São 
Paulo: a 22ª Feira Internacional de Segurança e Proteção (a FISP) 
e a 13ª Fire Show.
 
Os eventos são considerados os maiores da América Latina no 
que se refere à prevenção de acidentes e saúde do trabalhador.
 
Serão mais de 700 empresas apresentando o que há de mais 
moderno na área de segurança e proteção do trabalhador, além de 
novidades em produtos, serviços e tecnologias na área de resgate 
e proteção contra incêndio. 
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