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O balanço financeiro dos seis primeiros
meses da gestão está pronto e em breve
estará disponível no Portal Transparência,
bit.ly/creafinanceiro. Lá você pode acessar
os balanços financeiros mês a mês. O
Conselho acredita que a transparência é
um importante instrumento de melhoria
da gestão pública, inclusive por ampliar a
participação e o controle social.
A Lei da Transparência, de 2009, e
a Lei de Acesso à Informação, de 2011,
assim como a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), de 2000, trazem dispositivos
que ampliam a transparência e o acesso
a dados públicos. Elas são instrumentos
de consolidação da democracia que
fortalecem a capacidade dos indivíduos de
participar de modo efetivo da tomada de
decisões que os afetem.

www.flickr.com/crea-minas

CONSELHEIRO
Cidadão Honorário 2018
O conselheiro engenheiro mecânico Josias Gomes Ribeiro Filho recebeu,
da Câmara Municipal de Divinópolis, o título de Cidadão Honorário 2018
pelos relevantes serviços prestados ao município. “Há exatos 20 anos cheguei
à cidade com a desafiadora missão de dirigir o Campus do Cefet. Credito esse
reconhecimento ao bom trabalho que realizamos”, ressaltou Josias.

Plenário
Minicurrículos de conselheiros
Já está disponível o formulário para que os conselheiros do Crea-Minas enviem
seu minicurrículo para publicação no Portal Transparência.
A ideia é ampliar a relação entre eles, otimizar os trabalhos e gerar novos
negócios. Já recebemos o minicurrículo de quase 50 conselheiros e começamos a
inseri-los no site por ordem de recebimento.
Se você ainda não preencheu o formulário, acesse bit.ly/minicurriculo. Se já
preencheu, aguarde. Em breve ele estará disponível.

Entidades
Abemec é pauta na Rádio Crea-Minas
O alerta sobre uso de gás em condomínios, feito pela Abemec durante o
Seminário NR13, realizado no Conselho, foi pauta na Rádio Crea-Minas. A matéria
foi distribuída nacionalmente pela Agência Radioweb (www.agenciaradioweb.
com.br), atingindo 299 rádios de 267 cidades de todo o Brasil, além de ter sido
replicada na rádio online do Conselho Federal de Farmácia.
Na matéria, o engenheiro mecânico Marcos Luiz de Macedo Rodrigues, diretor
da Abemec-MG, explica que, em prédios onde o gás é canalizado, não é permitida
a utilização de botijão de gás individual, os P13. Ele lembra que há legislação
nacional sobre o uso de botijões de gás, e também, normas técnicas para regular as
instalações, válvulas e mecanismos de segurança.
Ouça a matéria na íntegra bit.ly/AbemecRadio

Números
Chamamento Público de 2018 entra na fase de avaliação técnica
O Crea-Minas registrou a participação de 26 entidades na primeira fase do
Chamamento Público de 2018, num total de 33 projetos inscritos. Desse montante,
25 projetos foram pré-aprovados, pois a documentação e a adequação às propostas
e objetivos do edital foram verificadas.
Os projetos pré-selecionados agora serão submetidos à avaliação técnica. Os
resultados completos, incluindo projetos aprovados e reprovados, serão divulgados
no site do Crea-Minas. Acompanhe: bit.ly/chamamentopublico2018

projetos

pré-aprovados

Em pauta
Pensando no protagonismo da engenharia para a sustentabilidade, o CreaMinas lançou uma série de cinco cartilhas (bit.ly/eng-sustentabilidade) que
discutem temas pertinentes ao desenvolvimento sustentável. Quem fala sobre o
assunto é a engenheira civil Marília Melo, organizadora das cartilhas.
Qual a importância da iniciativa?
Com o crescimento da população e o aumento da demanda por recursos naturais,
é necessário pensar em como minimizar os impactos. E as cartilhas vêm para
fomentar uma discussão sobre como a área tecnológica tem papel fundamental na
execução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização
das Nações Unidas (ONU).
O que é discutido nas cartilhas?
A primeira cartilha é a mais institucional, dialogando sobre o papel da engenharia
e mostrando para a sociedade como os engenheiros são importantes para a
sustentabilidade. As outras cartilhas trazem uma visão temática, apresentando
casos de sucesso e boas práticas. Trabalhamos exemplos de reúso de água,
diminuição na emissão de gases de efeito estufa e tecnologias novas para geração
de energia, como a matriz eólica, a matriz solar e as fotovoltaicas.
Qual o objetivo do projeto?
Com as cartilhas, queremos criar um mapa de boas práticas que possa ajudar o
profissional a fazer escolhas que minimizem o impacto para o meio ambiente.
As possibilidades vêm com as tecnologias inovadoras, com técnicas que visem
à sustentabilidade. As cartilhas mostram a força da engenharia no que tange
a percepção de que uma técnica e uma tecnologia bem empregadas fazem a
diferença.

agenda
Inauguração do Escritório do CreaMinas em Três Corações
Data: 13 de julho de 2018
Local: R. Cel. Alfredo Silva, 57 - Centro
- Três Corações   

10º Workshop de Segurança e Saúde
Ocupacional
Data: 07 a 09 de agosto de 2018
Local: Ipatinga/MG
Informações: www.abmbrasil.com.br

Ferro 12 - Simpósio Internacional
de Ferrocimento e Compósitos
Cimentícios Delgados
Data: 16 a 18 de julho de 2018
Local: Crea-Minas - Belo Horizonte
Informações: www.ferro12.com.br/

4ª Reunião Ordinária do Colégio de
Presidentes
Data: 1º a 03 de agosto de 2018
Local: Crea-Minas

Câmara
Saúde do trabalhador é tema de Fórum
A Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho (CEEST)
promoveu, no último dia 21, o Fórum de Discussão Legislação Previdenciária e
Linach: Proteção da Saúde do Trabalhador e Aposentadoria Especial.
O evento reuniu engenheiros de segurança do trabalho, profissionais de saúde e
auditores fiscais que destacaram a alta periculosidade dos agentes, especialmente
do benzeno, e suas implicações na área de saúde e meio ambiente.
Segundo o coordenador da CEEST, engenheiro agrimensor e de segurança do
trabalho José Raimundo Barnabé, diante dos riscos de exposição às substâncias
cancerígenas a que o trabalhador está sujeito, é fundamental debater e alertar
para este assunto. “É nosso papel discutir os cuidados e mecanismos de controle e
prevenção a fim de evitar doenças”, destacou.
[Leia mais: bit.ly/ForumBenzeno]
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