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PALAVRA DO PRESIDENTE

Esta é a primeira plenária do ano, momento em que damos boas-vindas aos
conselheiros. Iniciamos o nosso segundo ano da gestão com muito otimismo.
O foco de nosso trabalho continua em nossa atividade-fim, a fiscalização, que
começa a atuar de forma especializada na mineração.
Além disso, continuamos com a especialização no agronegócio e as blitze,
realizadas com muita eficácia e eficiência em 2018. Seguimos em defesa das
profissões e na busca pela unidade de nosso Sistema, construindo uma gestão
baseada no diálogo. Bom ano para todos nós.
Lucio Borges
Presidente do Crea-Minas

FISCALIZAÇÃO
Crea-Minas disponibiliza modelo e reforça exigência do Livro de
Ordem

O

Crea-Minas inseriu um novo campo na ART para que o profissional registrado
declare conhecimento da obrigatoriedade do Livro de Ordem, documento
que registra todas as atividades relacionadas à obra ou ao serviço. A presença do
documento servirá como suporte para a fiscalização do Crea-Minas.
O profissional pode acessar o modelo no site do Conselho – www.crea-mg.org.
br. Os registros já existentes, como Boletim Diário, Livro de Ocorrências, Diário ou
Caderneta de Obras, em uso pelas empresas e profissionais podem ser admitidos
como Livro de Ordem, desde que atendam a exigência da Resolução 1094/2017,
do Confea. A ausência do documento impedirá que o profissional emita a CAT do
serviço prestado.
Leia mais:
bit.ly/LivroOrdem
Ouça:
www.radiocreaminas.com.b

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE:
Assessoria de Imprensa
O Crea-Minas conta com um setor de Assessoria de Imprensa. Ele é o canal com
os veículos de comunicação externos, como jornais, revistas, rádios, TVs, portais
e blogs. É responsável por divulgar as ações do Crea-Minas na mídia, além de
atender as demandas dos jornalistas e encaminhar a melhor forma de resposta.
Quando quiser realizar alguma divulgação nos veículos de comunicação, entre
em contato com a Assessoria de Imprensa para planejamento e definição da
melhor estratégia. Se um veículo procurar por você solicitando entrevista, avise a
Assessoria para ter o suporte necessário no contato com a imprensa.
A assessora de imprensa do Conselho é a Iane Chaves.
Telefone: 31 3299-8954
e-mail:
iane.chaves@crea-mg.org.br
WhatsApp: 31 98778-8299

Planejamento estratégico.
O planejamento estratégico do Crea-Minas foi construído a muitas mãos. Para
o seu desenvolvimento, utilizamos a metodologia do Balanced Scorecard (BSC).
A composição do portfólio de projetos foi feita a partir do detalhamento das
diretrizes dos eixos alinhadas aos objetivos do Conselho.
O Mapa Estratégico sintetiza esse trabalho, contemplando 18 projetos e
indicadores, nas perspectivas de finanças, público, processos e aprendizagem
e crescimento. É muito importante que cada um conheça o mapa para trabalhar
alinhado à gestão.
Acesse o
Mapa Estratégico do Crea-Minas
http://www.crea-mg.org.br/especial/planejamento-estrategico/

INTEGRAÇÃO
Crea-Minas e Confea estreitam relação

O

presidente do Crea-Minas Lucio Borges esteve, no dia 10 de janeiro de
2019, na sede do Confea, em Brasília. Na oportunidade, Lucio destacou a
disponibilidade do Regional mineiro para o diálogo e o trabalho conjunto dentro do
Sistema, com foco no desempenho da fiscalização, no atendimento e na valorização
das profissões. Já o presidente do Confea Joel Krüger ressaltou o fato de o CreaMinas ser referência para o sistema profissional e ter colaborado significativamente
para a melhoria de diversos serviços e produtos prestados aos profissionais
registrados e oferecidos à sociedade mineira.
Leia mais
bit.ly/agendaConfea
bit.ly/ConfeaCreaBSB

CONVÊNIO
Acesse as Normas da ABNT nos postos de atendimento

O

Crea-Minas aderiu ao contrato firmado pelo Confea com a ABNT. Com a
parceria, o Regional mineiro tem acesso ao banco de dados da ABNTColeção,
que contem 8.500 normas, num total de 27 mil documentos, e também às normas
técnicas vigentes no acervo da Associação Mercosul de Normalização (AMN).
Os funcionários do Conselho podem acessar o banco de dados da ABNTColeção
e os profissionais do Sistema podem consultar as normas nos postos de
atendimento com o suporte dos funcionários. Além disso, aqueles que quiserem
adquirir as normas têm descontos. Para profissionais em dia com o Crea, esse
desconto é de 50%, e de 60% para os que também são associados à mútua.
Leia mais bit.ly/ABNTCrea
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