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PALAVRA DO PRESIDENTE

Começamos, no dia 1º de abril, a primeira etapa do nosso CEP-MG. O CEP
Inspetorias está sendo realizado nas 63 cidades. O CEP-MG precede o 10º
Congresso Nacional de Profissionais (CNP), um importante evento para as nossas
profissões, promovido pelo Sistema Confea/Crea e Mútua a cada três anos. O
tema deste ano é Estratégias da engenharia e da agronomia para o desenvolvimento
nacional.
Aqui em Minas, estamos trabalhando propostas desde as inspetorias. As
proposições formuladas nas inspetorias seguem para as etapas regionais e, se
aprovadas, para o evento estadual e, por fim, para o CNP, no qual se juntam às
propostas de outros estados.
A participação de todos é muito importante para conseguirmos levar para a
etapa nacional demandas de nosso estado em prol do desenvolvimento do país.

Engenheiro civil Lucio Borges
Presidente do Crea-MG

CEP EM PAUTA
CEP Inspetorias vai percorrer 63
cidades

N

a primeira semana do CEP
Inspetorias, sete cidades
receberam profissionais para debater
estratégias da engenharia e da
agronomia para o desenvolvimento
nacional. Pirapora abriu a série de 63
reuniões, no dia 1º de abril.
Confira as matérias:
Pirapora
bit.ly/piraporacep
São João Del Rei
bit.ly/saojoaocep
Teófilo Otoni
bit.ly/teofilootonicep
Barbacena
bit.ly/barbacenacep1
São Lourenço
bit.ly/saolourencocep
Pará de Minas
bit.ly/cepparademinas
Curvelo
bit.ly/curvelocep

MOBILIZAÇÃO
COMUNICAÇÃO NO CEP
O Crea-MG disponibilizou um
portal que centraliza as informações
sobre CNP/CEP-MG.
Confira: bit.ly/CNPCEPMG
Estão sendo produzidos releases,
material distribuído pela Assessoria
de Imprensa para jornais, tvs,
rádios e portais. Também estão sendo
feitos convites e materiais para mídias
socias.
Além disso, a Rádio Crea-Minas
tem boletins para cada uma das 63
reuniões do CEP Inspetorias.
Ouça e baixe em:
www.radiocreaminas.com.br
Já as fotos das reuniões estão no
link www.flickr.com/10cepcnpmg

RELACIONAMENTO
Presidente Lucio cumpre
agendas no interior
Em algumas cidades onde
participou do CEP Inspetorias, o
presidente Lucio Borges cumpriu
agendas com autoridades locais.
Confira as matérias:
Crea-MG estreita relação com
universidades de Pirapora
bit.ly/agendapirapora
Prefeitura de Barbacena busca
parceria com Crea-MG
bit.ly/agendabarbacena
Crea-MG cumpre agenda com
prefeitura de São João Del Rei e UFSJ
bit.ly/agendasaojoao
Crea-MG e prefeitura de Pará de
Minas alinham propostas
bit.ly/agendaparademinas

PARTICIPAÇÃO
Acompanhe o CEP Inspetorias
na sua região
O calendário do CEP Inspetorias
está disponível no link
bit.ly/agendacep
Faça a inscrição para o CEP de
sua cidade pelo gofree e receba
certificado de participação.
Acesse o link
bit.ly/inscricaocepmg
Os profissionais regulares com
o Conselho têm direito a voz e voto
nas reuniões. Eles também podem
se candidatar a delegados para
representar a Inspetoria na etapa
de sua Regional, defendendo as
propostas formuladas na base.

CEP: TEMA CENTRAL E EIXOS ESTRATÉGICOS
Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento
Nacional
O tema central do 10º Congresso
Nacional de Profissionais (CNP)
é Estratégias da Engenharia
e da Agronomia para o
Desenvolvimento Nacional.
Aprovado, em 25 de janeiro de 2019,
pelo Plenário do Confea, a partir das
sugestões apresentadas pelo Colégio de
Presidentes, pelo Colégio de Entidades
Nacionais e pelas Coordenadorias de
Câmaras Especializadas dos Creas
(Veja a PL-0060/2019), o tema está
dividido em cinco eixos temáticos que
devem nortear as discussões dos CEP
Inspetorias, CEP Regionais e CEP-MG.

Inovações Tecnológicas Inovações tecnológicas 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 Agronomia brasileiras
Atuação das empresas
de Engenharia – Governança das
empresas de Engenharia e obras
públicas

PARCERIA
Troca de dados entre Crea-MG e Secretaria de Estado pretende
auxiliar no gerenciamento de obras públicas
O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, recebeu, no dia 05
de abril, o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Marco Aurélio
de Barcelos Silva, na sede do Conselho. O objetivo da reunião foi estabelecer
uma parceria para troca de informações e dados para o gerenciamento de obras
públicas em Minas Gerais.
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