www.flickr.com/crea-minas
www.flickr.com/CreaMG2019
@crea.minas
www.twitter.com/crea_minas
www.radiocreaminas.com.br
www.crea-mg.org.br

fevereiro2019ediçãoentidades

COLÉGIO ESTADUAL DE
ENTIDADES

Ao leitor

Mais do que informações financeiras, o Crea-MG preocupa-se
em apresentar resultados concretos de suas ações. O Balanço do
primeiro ano de gestão está disponível na 4ª edição da Vértice
e traz um resumo de ações, bem como a destinação de recursos.
Nosso entendimento é de que a transparência envolve não
apenas dizer o quanto foi gasto, mas como foram aplicados os
recursos e quais resultados foram atingidos. Além da revista, os
dados estão disponíveis no Portal Transparência e podem ser
acessados a qualquer tempo.
Acesse a revista Vértice e confira o balanço financeiro de 2018.

Valorização da engenharia
CRC-MG e Crea-MG abordam questões de
interesse das entidades

A presidente do Conselho Regional de Contabilidade de
Minas Gerais (CRC-MG), Rosa Maria Abreu Barros, se reuniu,
no dia 30 de janeiro, com o presidente do Crea-MG, engenheiro
civil Lucio Borges, para abordar diversas questões de interesse
das entidades.
[Leia mais]

Inspetoria de Pedro Leopoldo se reúne com
Area de Lagoa Santa

Os inspetores do Crea-MG em Pedro Leopoldo se reuniram
com profissionais do município de Lagoa Santa e cidades
vizinhas, ligados à Associação de Engenheiros e Arquitetos de
Lagoa Santa (Area), no dia 12 de fevereiro. A pauta teve como
destaque a importância da valorização profissional.
[Leia mais]

Crea-MG realiza visita técnica a laboratório da
UFMG em Pedro Leopoldo

Cumprindo a agenda no interior, o presidente do Crea-MG,
engenheiro civil Lucio Borges, esteve em Pedro Leopoldo, no
dia 31 de janeiro. Na ocasião, ele participou de uma reunião na
Inspetoria e, na sequência, realizou visita técnica ao laboratório
da Escola de Engenharia da UFMG na cidade, onde se estuda
geotecnologias sustentáveis e que tem como foco o manejo de
rejeitos provenientes das atividades de mineração.
[Leia mais]

Instituições de ensino
Crea-MG celebra parceria com Centro
Universitário de Itajubá

O inspetor-secretário do Crea-MG em Itajubá, engenheiro
civil Paulo Galhardo, representou o Conselho nas solenidades
de formatura das turmas de engenharia de produção, mecânica,
civil e elétrica do Centro Universitário de Itajubá (Fepi). As
cerimônias ocorreram nos dias 1º e 2 de fevereiro, em Itajubá.
[Leia mais]

Parcerias
Instituto Feminino de Engenharia firma parceria
institucional com o Crea-MG

A diretoria do Crea-MG se reuniu, no dia 07 de fevereiro,
com a presidente do Instituto Feminino de Engenharia (IFE),
engenheira civil Alaize Reis, e a vice-presidente do IFE,
engenheira civil Marinésia Costa Makatsuro, para firmar
parceria entre as instituições.
[Leia mais]

Crea-MG e Confea planejam ações com a Cemig

O presidente do Crea-MG, Lucio Borges, esteve na Cemig
para tratar de diversos assuntos e estreitar o relacionamento
com a empresa. A reunião ocorreu, no dia 13 de fevereiro,
quando Lucio foi recebido pelo diretor de Distribuição e
Comercialização da Companhia Ronaldo Gomes de Abreu.
[Leia mais]

Crea-MG realiza atendimento aos profissionais
dentro da Usiminas

O Crea-MG está atendendo os profissionais das áreas
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea dentro da Usiminas, na
Usina de Ipatinga, até o dia 25 de janeiro. Os engenheiros estão
tendo acesso a diversos serviços, como emissão de ART de cargo
e função, registro profissional, formulários, atualizações de
cadastro e visto profissional.
[Leia mais]

Eventos
Inspetoria de Pedro Leopoldo recebe curso
sobre segurança do trabalho

No dia 31 de janeiro, o técnico em segurança do trabalho
Hiran de Paiva Campos ministrou o curso “Segurança do
trabalho: conceitos, aplicações e responsabilidades”, na
Inspetoria de Pedro Leopoldo. O evento, promovido pela
Associação dos Engenheiros de Pedro Leopoldo (Asep), recebeu
estudantes e profissionais interessados no tema.
[Leia mais]

Agenda
1ª Reunião dos Colégios Estaduais de Inspetores
e de Entidades do Crea-MG
Data: 27 de fevereiro de 2019 - 14h
28 de fevereiro de 2019 - 8h
Local: Crea-MG

Feriados

Confira quais são os feriados locais de fevereiro nos
municípios em que há unidades do Crea-MG.
22/02 – aniversário de Andradas
24/02 – aniversário de Capelinha
expediente
Linha de Frente é uma publicação da Superintendência de Relações Institucionais
do Crea-Minas • Redação: Adriana von Krüger, Almir Moura, debi sarmento
• Revisão: Kelly Christine Barbosa • Estagiários: Anna Murça e Pedro Paixão
• Edição: Anna Murça, com orientação de Almir Moura e debi sarmento •
Diagramação: GCP-mídias • E-mail: comunica@creamg.org.br
• WhatsApp: (31) 3299.8825

