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AO LEITOR

Com o tema Estratégias da engenharia e da agronomia para o
desenvolvimento nacional, será realizado, em setembro deste ano, o
10º Congresso Nacional de Profissionais (CNP). O evento será precedido
pelo Congresso Estadual de onde sairão as propostas sistematizadas a serem
encaminhadas para a etapa nacional e os delegados que representarão Minas
Gerais.
As propostas devem contemplar os seguintes eixos temáticos:
Inovação tecnológica - inovação tecnológica no processo de desenvolvimento
econômico sob a ótica da engenharia e da agronomia
Recursos naturais – o papel da engenharia e da agronomia na utilização e
aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade
Infraestrutura – a governança da política de infraestrutura brasileira sob a
ótica da engenharia
Atuação profissional – os rumos da formação profissional da engenharia e
da agronomia brasileiras
Atuação das empresas de engenharia – governança das empresas de
engenharia e obras públicas.

MOBILIZAÇÃO
Aplicativo do Crea-MG facilita denúncias de irregularidades

L

ançado em fevereiro, em versão de teste, o aplicativo Crea-MG Mobile já está
funcionando plenamente.
Através dele, tanto os profissionais quanto os cidadãos podem contribuir com
a fiscalização do Conselho enviando denúncias de irregularidades em obras e
serviços relacionados ao exercício da engenharia, agronomia e geociências. Isso é
possível através do módulo Você Fiscal.
O App permite também a consulta da regularidade de profissionais e empresas,
além da conferência da autenticidade da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) e certidões.
Desenvolvido internamente, pela área de TI, a partir de prioridades definidas
pela área de Fiscalização do Conselho, o Crea-MG Mobile tem interface simples e
intuitiva.
O Crea-MG Mobile está disponível para ser baixado de forma gratuita na
AppStore, para dispositivos IOS, e na Play Store, para dispositivos Android. Ele é
leve e rápido.
Baixe, use, divulgue!
Ouça a matéria na Rádio Crea-Minas:
www.radiocreaminas.com.br

COMISSÕES
Conselheira do Crea-MG é eleita coordenadora da CNCE
A conselheira do Crea-MG, engenheira civil Flávia Roxin, coordenadora da
Comissão de Ética do Crea-MG, foi eleita coordenadora Nacional das Comissões
de Ética do Conselho (CNCE). A eleição foi realizada no dia 20 de fevereiro,
durante o Encontro de Lideranças do Sistema, em Brasília.
Em sua gestão, Flávia Roxin espera promover o alinhamento das
coordenadorias de todos os estados, difundindo práticas e melhorando o trabalho
que já é realizado. Além da homogeneização dos serviços, a coordenadora apostará
na realização de eventos e seminários para que os profissionais conheçam e
entendam o trabalho das Comissões de Ética.
Leia mais - bit.ly/CNCE2019

COLÉGIOS
Reunião dos Colégios reúne lideranças na sede do Crea-MG
A Primeira Reunião Ordinária dos Colégios Estaduais de Inspetores, de
Entidades e de Instituições de Ensino foi realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro,
em Belo Horizonte.
Também participaram do encontro, os diretores, coordenadores de Câmaras e
de Comissões. “Fiz questão de convidar, além dos três colégios, as nossas câmaras
especializadas. Isso é uma demonstração do nosso respeito com o Plenário do
Crea-MG”, ressaltou o presidente Lucio.
Na oportunidade foram eleitos os coordenadores dos Colégios de Inspetores e
de Entidades para este ano.
Leia mais bit.ly/AberturaColegios

Outras matérias sobre a Reunião
CEE - bit.ly/CEE2019
CEI - bit.ly/CEI2019
CIE - bit.ly/ColegioIE
Ouça na Rádio Crea-Minas
www.radiocreaminas.com.br

Casos de sucesso do Chamamento Público

- Smea cria núcleo de avaliação e perícia de imóveis rurais
- Acentopea tem metas para crescer com juventude e liderança
- Aeapam: Aplicativo garante melhores oportunidades a engenheiros
- Asseara planeja novas ações para engenheiros de Alfenas
- Asep promove o desenvolvimento de Pedro Leopoldo e região

Entrevistas com os coordenadores

- Henrique Freitas é o novo coordenador do Colégio de Inspetores
- Fernando Magalhães é eleito coordenador do Colégio de Entidades

EM DEFESA DA ENGENHARIA
Crea-MG participa de várias ações em prol da engenharia
Audiência com o vice-presidente da República - No dia 6 de fevereiro,
o presidente do Crea-MG Lucio Borges, juntamente com o presidente do Confea
Joel Krüger, os presidentes dos Creas do Sudeste – Lucia Vilarinho, do ES; Vinícius
Marchese, do SP; e Luiz Cosenza, do RJ – além de Luiz Gonzaga Chaves Campos,
conselheiro do Crea-MG, Marcos Venícius Gervásio, chefe de gabinete do Crea-MG,
foram recebidos pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão.
Na oportunidade, foram discutidas diversas pautas da engenharia Carreira de
Estado para Engenheiros, a proposta de alteração na Lei de Licitações e a valorização
da engenharia brasileira.
Leia mais - bit.ly/AudienciaVicePresidente
Ação parlamentar - O presidente Lucio Borges, diretores, assessores
e coordenadores dos Colégios de Inspetores, de Entidades e das Câmaras
Especializadas do Crea-MG estiveram com vários parlamentares mineiros no dia 21
de fevereiro de 2019. A agenda fez parte de uma ação parlamentar realizada durante
o encontro Lideranças do Sistema Confea/Crea e Mútua. O objetivo foi divulgar a
agenda legislativa do Sistema com matérias prioritárias para este ano e conquistar
apoio para o posicionamento do Sistema nos projetos de lei que tramitam no
Congresso Nacional.
Leia mais - bit.ly/AcaoParlamentar
Artigos:
“Engenharia, a espinha dorsal para o desenvolvimento humano”
Confira na íntegra o artigo do presidente do Confea, engenheiro civil Joel Krüger.
Leia mais - bit.ly/ArtigoJoelKruger
“Engenharia na tomada de decisão”
Artigo do presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, sobre o
posicionamento do Conselho em relação à situação da engenharia no país, publicado
em 28/02/2019, no Estado de Minas.
Leia mais bit.ly/ArtigoLucioBorges
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