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COLÉGIO ESTADUAL DE
ENTIDADES

Ao Leitor
2018 registrou, no Crea-Minas, 85 entidades de para fins de
parceria, das quais 37 possuíram representação no plenário
durante o ano.
O Chamamento Público do Crea-Minas disponibilizou,
em 2018, um milhão e quinhentos mil reais para os projetos
aprovados no processo. Foram 24 projetos, de 19 entidades
homologadas no Sistema, que receberam até R$70.000,00
cada. O montante já foi repassado a 13 projetos, totalizando
o valor de R$ 405.197,34. Os projetos restantes receberão o
repasse em 2019.
Durante o ano, o Crea-Minas cedeu espaço para as entidades
de classe que desejassem realizar seus eventos na sede do
Conselho ou das Inspetorias, valorizando os profissionais
da engenharia e área tecnológica. Foram mais de 72 cursos,
palestras, seminários, simpósio e workshops, que fortaleceram
as relações entre entidades, profissionais e Conselho.

Políticas Públicas
Grupo Gestor de Divinópolis discute Lei de Uso
e Ocupação de Solo

O Grupo Gestor do município de Divinópolis, em conjunto
com uma equipe de profissionais da engenharia e arquitetura,
entregou para a prefeitura um estudo relativo à Lei de Uso e
Ocupação do Solo, que é adotada no Plano Diretor da cidade.
Confira: http://bit.ly/divinopolislei

Instituições de ensino
Faculdade de Engenharia de Minas recebe
palestra sobre mercado de trabalho

O conselheiro do Crea-Minas e presidente da Associação de
Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais (AbemecMG), engenheiro mecânico Marcelo Aguiar; e os diretores da
Abemec-MG, Ronaldo Bandeira e Flávio de Deus, ministraram
uma palestra sobre mercado de trabalho na Faculdade de
Engenharia de Minas Gerais (Feamig), no dia 14 de novembro
de 2018.
Confira: http://bit.ly/palestraFeamig

Palestra aborda novas tecnologias

O tema da palestra ministrada, no Centro Universitário
do Planalto de Araxá (UniAraxá), foi inteligência artificial,
fundamentos e aplicações. O evento ocorreu no dia 07 de
dezembro de 2018 e contou com a presença de profissionais,
estudantes e representantes do Crea-Minas, inclusive o
presidente do Conselho, engenheiro civil Lucio Borges.
Confira: http://bit.ly/UniAraxa

Valorização da engenharia
Associação dos Engenheiros de Araguari
homenageia profissionais

Os 38 anos da Associação dos Engenheiros de Araguari
(AEA) foram comemorados em um evento que homenageou
engenheiros da cidade. A confraternização, que ocorreu no
dia 30 de novembro de 2018, contou com a presença de
representantes do Crea-Minas e Mútua-MG, que participaram
da entrega das homenagens.
Confira: http://bit.ly/AEA38anos

Parcerias
Resultados do IV Enac é tema de reunião no
Crea-Minas

O ex-coordenador do Crea Júnior Nacional, Maycon Juan
de Souza, reuniu-se com o presidente do Conselho, engenheiro
civil Lucio Borges, no dia 30 de novembro de 2018. Na ocasião,
Maycon apresentou os resultados do IV Encontro Nacional
do Crea Júnior (IV Enac), realizado no Instituto Nacional de
Telecomunicações (Inatel), em Santa Rita do Sapucaí.
Confira: http://bit.ly/IVEnacCreaJr

Eventos
Profissionais são homenageados no evento das
entidades de classe

Dezenas de profissionais, que se destacaram durante o ano,
foram homenageados pelas entidades de classe do Crea-Minas,
no dia 23 de novembro de 2018, na sede do Conselho. Neste
ano, 20 entidades participaram do evento.
Confira: http://bit.ly/eventoentidades

Seminário Direito Minerário Avançado trata
novo Regulamento do Código de Mineração

Debater e analisar os reflexos das alterações da legislação
minerária no novo cenário para o setor em 2019 foi objetivo
do seminário “Direito Minerário Avançado”, promovido pelo
Instituto Minere, com apoio institucional do Crea-Minas e
do Centro de Estudos Avançados em Mineração (Ceamin). O
evento foi realizado entre os dias 05 a 07 de dezembro de 2018,
na sede do Conselho, em Belo Horizonte.
Confira: http://bit.ly/SeminarioCeamin

“Vamos precisar da expertise da engenharia
brasileira”

A declaração do vice-presidente eleito, o gal. Hamilton
Mourão, agradou os participantes que na quinta-feira, 29 de
novembro de 2018, na sede da Agência Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT), participaram do “Diálogos Infra”, primeiro
de uma série de eventos promovidos pelo Sindicato Nacional
da Indústria da Construção Pesada – Infraestrutura (Sinicon),
Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de
Infraestrutura de Transportes (Anetrans) e Associação Nacional
das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor).
Confira: http://bit.ly/DialogosInfra

Feriados

Confira quais são os feriados locais de dezembro nos
municípios em que há unidades do Crea-Minas.
http://bit.ly/FeriadosDezembro2018
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