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ao leitor
O Linha de Frente é um informativo mensal que será
distribuído nas reuniões plenárias e também encaminhado
para inspetores, dirigentes de entidades e colaboradores.
A ideia é compartilhar o que está sendo tratado em cada
Câmara Especializada, discutir temas relacionados à
fiscalização, apontar temas da área tecnológica que estão em
pauta, bem como questões relativas ao funcionamento do
Conselho, dentre outros.

plenário
Técnicos de nível médio terão novos conselhos
Os técnicos agrícolas e industriais terão novos conselhos de representação.
A Lei 13.639/2018, que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o
Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas e os respectivos conselhos regionais foi
sancionado pelo presidente Michel Temer no dia 26 de março. Assim, está em
vigor e é válida, porém não possui ainda total eficácia. O Confea e os Creas têm
um prazo de 90 dias para entregar o cadastro de profissionais de nível técnico.
Além disso, os novos conselhos deverão escriturar separadamente os dados e
os numerários referentes a cada ente federativo e retê-los até que o respectivo
conselho regional seja de fato instituído.
Os dois conselhos vão abrigar os profissionais de nível médio da área
tecnológica. Vale ressaltar, os técnicos somente poderão ser considerados
apartados do Sistema Confea/Crea, no momento em que as obrigações e etapas
forem vencidas. Até lá, estão sujeitos às Leis 5.194/1966 e 6.496/1977 e às
Resoluções do Confea.

Ouça em
www.radiocreaminas.com.br

câmaras
Fiscalização do Exercício Profissional é prioridade para as Câmaras
Os planos de trabalho descrevem as metas, ações, calendário, cronograma de
execução e previsão de recursos para o ano. Eles representam um compromisso
com o Plenário e servem como instrumento de acompanhamento das atividades
realizadas pelos conselheiros, contribuindo para ampliar a transparência do CreaMinas.
A fiscalização foi considerada estratégica por todas as Câmaras, demonstrando
sintonia com a diretriz nacional apresentada em fevereiro, pelo Confea. A
valorização profissional e o estabelecimento de parcerias com instituições de
ensino foram pontos comuns nos planos de trabalho.
Além dos tópicos compartilhados, algumas Câmaras apresentaram questões
específicas como a reciclagem automotiva e inspeções em veículos, que está na
pauta da Mecânica e Metalúrgica (CEMM), e a discussão acerca do projeto do Novo
Marco Regulatório da Mineração, pela Geologia e Engenharia de Minas (CEGM).

números
Novo Chamamento Público do Crea prevê 70 mil reais por projeto
O Crea-Minas deve publicar este mês edital de Chamamento Público de 2018.
Leia mais em bit.ly/chamamento2018
CHAMAMENTO
P Ú B L I C O
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Valor_total
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Valor_a
repassar:

**

*Fonte: Colégio Estadual de Entidades (dados até 05/4/2017)
** (processos em andamento de assinatura do Termo de Colaboração ou aguardado conta para pagamento)

em pauta
Como posso sugerir uma pauta?
É só enviar sua sugestão para o
endereço comunica@crea-mg.org.
br, colocando como assunto do email
“sugestão de pauta”. A nossa equipe
vai avaliar se vale matéria para o site,
para a rádio, mídias sociais, etc.

Quero ver as fotos tiradas durante
um evento no Crea-Minas. Como
tenho acesso a elas?
Basta acessar www.flickr.com/creaminas/albums As fotos tiradas são
postadas lá e podem ser baixadas em
boa qualidade.

O que preciso fazer para divulgar
cursos e eventos no site do CreaMinas?
Entre em contato pelo email
comunica@crea-mg.org.br ou pelo
whatsapp (31) 3299-8825, fornecendo
breve descrição, banner, data, horário e
local do evento/curso.

Como posso receber informações
do Crea-Minas pelo WhatsApp?
Salve o número (31) 3299-8825 na
agenda do seu smartphone. Isso é
necessário para receber mensagens via
lista de transmissão. Depois, nos envie
uma mensagem pelo Whats com o seu
nome e você será adicionado à lista de
contatos. Pronto! Agora você receberá
as mensagens do Crea-Minas.

Contatos
Confira abaixo os contatos dos funcionários
que dão suporte às câmaras, comissões e GTs.
Câmaras Especializadas
Agrimensura

Yole Carolina • (31) 3299.8749
agrimensura@crea-mg.org.br

Agronomia

Gilberto Porto • (31) 3299.8905
agronomia@crea-mg.org.br

Civil

Orçamento e Tomada de Contas •

A definir

Renovação do Terço

Yole Carolina • (31) 3299.8749
yole.souza@crea-mg.org.br

Permanente de Educação

Nelício Faria • (31) 3299.8991
ceducacao@crea-mg.org.br

Juliana Boncompagni • (31) 3299.8906

civil@crea-mg.org.br
Elétrica

Fernando Luiz • (31) 3299.8718
eletrica@crea-mg.org.br

Geologia e Minas

Lilian Lucchesi • (31) 3299.8836
geominas@crea-mg.org.br

Mecânica e Metalúrgica

Maurício Marcati • (31) 3299.8719

mecanica-metalurgica@crea-mg.org.br

Química

Ivana Targher • (31) 3299. 8894
engenhariaquimica@crea-mg.org.br

Segurança do Trabalho

Cristian Barros • (31) 3299.8756

ceest@crea-mg.org.br

Comissões Permanentes
Ética Profissional

Simone Vieira • (31) 3299.8972
svieira@crea-mg.org.br

Avaliação, Perícia e Arbitragem

Wagner Godinho • (31) 3299.8724
wsgodinho@crea-mg.org.br

Especial do Mérito

Wagner Santos • (31) 3299.8888
wagner@crea-mg.org.br

Transporte e Trânsito

Eloisa Duarte • (31) 3299.8731
eloisa@crea-mg.org.br

Meio Ambiente

Lilian Lucchesi • (31) 3299.8836
lucchesi@crea-mg.org.br

Grupos de Trabalho (GT)
Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

Lilian Lucchesi • (31) 3299.8836
lucchesi@crea-mg.org.br

Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

Cristian Barros • (31) 3299.8756
cristian@crea-mg.org.br

Estrutura Curricular e suas atribuições

Ivana Targher • (31) 3299.8894
ivana.targher@crea-mg.org.br

agenda
Fique atento, a próxima Reunião Plenária Ordinária Nº 05/1059/2018
ocorre no dia 10 de maio em Araxá - Minas Gerais
II Simpósio Latino-Americano de Monitoramento das Águas Subterrâneas
Data: 09 a 11 de abril de 2018
Local: Auditório do Crea-Minas
i www.abasmg.org.br/slamas
Reunião da Coordenaria Nacional das Comissões de Ética Profissional
Data: 14 a 16 de maio de 2018
Local: Crea-Minas
15º Seminário de Jovens Lideranças
Data: 25 e 26 de maio de 2018
Local: Crea-Minas
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