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Ao Leitor
Campanha facilita quitação de débitos

O Crea-Minas lançou, no dia 15 de outubro, uma campanha
para incentivar profissionais e empresas a regularizarem seus
débitos com o Conselho. Também é uma oportunidade para
quem está inscrito na dívida ativa ou está com a dívida ajuizada
resolver a questão. Os descontos podem chegar a 95% do valor
dos juros e multas.
Para que o profissional e a empresa resolvam tudo de forma
mais ágil, o Crea-Minas montou uma estrutura especial para
atendê-los, uma equipe preparada para explicar o procedimento
e renegociar as dívidas, com o apoio da Câmara de Mediação e
Arbitragem (CMA/Crea-Minas), quando necessário.
http://www.crea-mg.org.br/especial/regularize/

Políticas Públicas
Engenheiros são convocados a trabalhar pelo
desenvolvimento do Brasil

“Precisamos estar juntos na engenharia, o que envolve
profissionais e empresas na discussão das políticas públicas
nacionais. A Abenc é fundamental para esse debate, enquanto
maior entidade da engenharia civil nacional”, ressaltou o
presidente do Confea, engenheiro civil Joel Krüger, na abertura
do XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Civil (Cbenc), em
Belo Horizonte, no dia 9 de outubro de 2018.
Leia: http://bit.ly/aberturacbenc

Crea-Minas e Codevasf tratam de
desenvolvimento dos municípios do Vale do Rio
São Francisco

Valorização da engenharia e desenvolvimento econômico
e social dos municípios do Vale do Rio São Francisco foram
os assuntos discutidos durante a visita do presidente do
Crea-Minas, engenheiro civil Lucio Borges, à Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf), no dia 25 de setembro de 2018.
Leia: http://bit.ly/desenvolvsf

Valorização da Engenharia
Outorga de água demanda A.R.T.

O Crea-Minas e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(Igam) se reuniram na sede do Conselho, no dia 11 de outubro
de 2018, para discutir as atribuições profissionais para
processos de outorga de direitos de uso de recursos hídricos.
Leia: http://bit.ly/aguaigam

Sintest-MG busca ação conjunta com Crea-Minas

Para promover uma ação conjunta entre o Crea-Minas e o
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado
de Minas Gerais (Sintest-MG), com o apoio da Associação
Brasileira dos Técnicos de Segurança do Trabalho (Abratest),
os presidentes do Crea-Minas e do Sintest-MG se reuniram na
tarde do dia 09 de outubro de 2018.
Leia: http://bit.ly/sintestcrea

Crea-Minas propõe cooperação técnica com
Cimams

Para discutir o trabalho desenvolvido pelo Consórcio
Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene
(Cimams), o presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Lucio
Borges, reuniu-se com o secretário-executivo do Cimams, Luiz
Lobo, e o supervisor da região Norte, Alex Fabiano Silva, no dia
25 de setembro de 2018, em Montes Claros.
Leia: http://bit.ly/cimamcrea

Instituições de Ensino
Crea-Minas prestigia Seminário na UFJF

O 1° Seminário de Prevenção Contra Incêndio e Pânico
foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conjunto
com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no dia
21 de setembro de 2018, e tratou da aplicação de chuveiros
automáticos em edificações, controle de materiais de
acabamento e revestimento e proteção contra incêndio em
instalações elétricas, com foco em capacitar profissionais para
evitar desastres.
Leia: http://bit.ly/seminarioufjf

Eventos
Crea-Minas Júnior promove ação de plantio

Visando melhorar a forma como o homem se relaciona com
o meio ambiente, o Crea-Minas Júnior desenvolveu o projeto
“Plante uma árvore – Plante você também esta ideia”, que
culminou no plantio de cerca de 300 mudas em diversas cidades
mineiras, entre os dias 12 e 21 de setembro de 2018, sendo a
maioria delas plantada no dia 21, que é o Dia da Árvore.
Leia: http://bit.ly/creajrplantio

Feriados
Confira quais são os feriados locais de outubro nos
municípios em que há unidades do Crea-Minas.
http://bit.ly/feriadosout2018

Agenda
I Simpósio de Engenharia, Arquitetura e Gestão
Data:
Local:

22 e 23 de outubro de 2018
Feamig: Rua Gastão Bráulio dos Santos, 837 Gameleira
Informações: raquel.ferreira@feamig.br
http://feamig.br/simposio/ - (31) 3372-3703

29º Simpósio Mínero-Metalúrgico da UFMG
Data:
Local:
Informações:

22 a 26 de outubro de 2018
UFMG - Escola de Engenharia
gmmleufmg@gmail.com /
http://www.facebook.com/simposiogmmle/
(31) 3409-1754

21º Encontro Nacional de Engenharia e
Consultoria Estrutural
Data:
Local:
Informações:

25 de outubro de 2018
Milenium Centro de Convenções
Rua Dr. Bacelar, 1043 – Vila Mariana – São Paulo
www.abece.com.br/enece2018

I Simpósio de Engenharia Urbana
Data:
Local:
Informações:

29 a 31 de outubro de 2018
PUC Minas Barreiro - Belo Horizonte / MG
http://portal.pucminas.br/seurb/

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, Nathália Cioffi
e Pedro Paixão • Edição: Anna Murça, com orientação de Almir Moura e debi
sarmento • Diagramação: Bosco • E-mail: comunica@creamg.org.br • WhatsApp:
(31) 3299.8825

