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Jorge Luiz e Silva nasceu em Viçosa-MG em 1954. Formou-se Engenheiro
Agrônomo pela UFV ( Universidade Federal de Viçosa) em 1975. Graças a sua
afinidade com o Espírito Santo, em 1976 escolheu o Estado para viver e
constituir família. Casado e pai de 2 filhos, Jorge sempre soube dividir o seu
tempo entre a família, amigos e interesses profissionais, jamais deixando de
atender a quem quer que fosse dentre os profissionais do sistema e empresas
do ramo em que atuou.
Com experiência profissional nas áreas púbica e privada, foi servidor da
Emater- ES, presidente da SEEA e um dos fundadores do Senge-ES, além de
coordenador nacional das Câmaras Especializadas de Agronomia do Sistema.
Confea/Crea. Além disso, já foi: conselheiro do Condema e Conrema, Diretor
de Apoio e Valorização da SEE, Coordenador da Associação Estadual das
Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo, Representante do Confea na
Comissão nacional de Ensino Superior do MEC- Ministério da Educaçao e
Cultura em Brasília, entre outros cargos.
Atualmente associado da Mútua-ES, SEE, SEEA e Senge-ES, o engenheiro
Jorge é consultor técnico e também produtor rural.
Com vasto conhecimento na área, possui quatro títulos de serviços relevantes
prestados à nação, baseados em trabalhos honoríficos desenvolvidos a
benefício da engenharia, agronomia e geociências. Jorge também foi
conselheiro federal do Confea e conselheiro regional do Crea-ES.
Com 44 anos de vida profissional, dedica-se constantemente ao progresso
tecnológico da Engenharia e Agronomia, sempre com muito entusiasmo e boa
vontade.
Após décadas de experiência, com profunda militância e atuação em diversas
áreas, Jorge entende que poderá avançar e contribuir muito mais a partir de
2021 como presidente do Conselho.
À frente do CREA-ES, pretende honrar e dignificar os profissionais do sistema,
lutando pela valorização profissional, inovação, desburocratização, abertura de
mercado de trabalho e fomento do desenvolvimento sustentável do Espírito
Santo.

