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PALAVRA DO PRESIDENTE

Foi lançada hoje, 5 de setembro, na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, a Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, da Infraestrutura, do
Desenvolvimento e dos Profissionais do Setor. Acreditamos que a iniciativa é muito
importante para resgatar a força do setor produtivo e reconhecer a engenharia como
um bem social.
O momento atual requer uma mobilização de todos para o devido reconhecimento
e valorização da engenharia, da agronomia e das geociências, uma vez que estas áreas
são as principais responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade e do crescimento
econômico do Brasil.
Também estivemos presentes, no último dia 28, na instalação da Frente
Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais, no auditório Nereu Ramos, da
Câmara dos Deputados. A Frente é presidida pelo deputado Rogério Correia, de
Minas Gerais, e é constituída por outros 200 parlamentares.
As duas frentes estreitam a relação do Sistema Confea/Crea e Mútua com o
Legislativo, tanto na esfera estadual quanto na federal, e abrem um canal direto
para sugestão de projetos de lei e discussão de políticas públicas. Nós, do Crea-MG,
continuamos mobilizados contra a PEC 108/2019, e a criação das frentes permite a
convergência de pautas entre o setor, suas entidades representativas, o Executivo, o
Legislativo e a sociedade.
Engenheiro civil Lucio Borges
Presidente do Crea-MG

CONTRA A PEC 108/2019
Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais
Foi instalada a Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais,
contrária à Proposta de Emenda Constitucional 108/2019, elaborada pelo
Ministério da Economia.
Leia mais: bit.ly/FrenteDefesa

Presidente do Senado recebe presidentes do Confea e de Creas
O presidente do Confea, engenheiro civil Joel Krüger, e presidentes de alguns Creas
estiveram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e manifestaram preocupação
com a PEC 108/2019.
Leia mais: bit.ly/senadopec108

Senador é contrário à PEC 108
Representantes do Crea-MG e do CAU-MG estiveram com o senador por Minas
Gerais, Antonio Anastasia, para buscar o apoio contra a PEC 108/2019.
Na oportunidade, eles explicaram que os conselhos foram criados para atuar em
defesa da sociedade ao regulamentar e fiscalizar o exercício de profissões.
Leia mais: bit.ly/apoiocontrapec108

PONTE DIGITAL
Novo sistema corporativo vai melhorar os serviços e a gestão no Crea-MG
O Crea-MG está executando um
projeto de grande impacto. Nos próximos
três meses faremos a transição dos atuais
17 sistemas para um sistema corporativo
único, o SITAC, já implementado com
sucesso em 14 Creas do País.
O novo sistema faz parte do processo
de modernização e evolução do CreaMG, que batizamos de Ponte Digital,
um projeto de conexão do Crea-MG
com o presente e o futuro, por meio da
tecnologia e do desenvolvimento das
pessoas. Os benefícios dessa mudança
são diversos e têm como foco principal
facilitar a fiscalização, atividade fim do
Crea-MG.
A partir de 16 de setembro, uma série
de atividades de treinamento e ações de

comunicação vão capacitar e informar as
equipes e agentes do Crea-MG sobre as
novidades e impactos da mudança, com
conteúdos específicos para cada público.

ELEIÇÃO
Minas terá conselheiro federal na modalidade de engenharia civil
A eleição para o cargo de conselheiro federal ocorrerá no dia 30 de outubro. O
representante de Minas Gerais será da modalidade de engenharia civil. No entanto,
todos os profissionais em dia com o Crea-MG podem votar.
Leia mais:
bit.ly/eleicoesconfea
bit.ly/ConsFed2019

FISCALIZAÇÃO
Plataforma digital agiliza fiscalização de barragens
Para potencializar a fiscalização em barragens no estado, o Crea-MG lançou
uma plataforma digital para a coleta de dados dos empreendimentos que possuem
essas estruturas. No site, há formulários para que os empreendedores repassem
informações que vão alimentar o Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens (SNSB).
Leia mais: bit.ly/fiscbarragem

COMISSÕES
Semana da Ética Profissional leva palestras a universidades
A Semana da Ética Profissional foi promovida pela Comissão de Ética do
Crea-MG. Além de painéis, mesas-redondas e treinamento para coordenadores
de câmaras, analistas, fiscais, assistentes técnicos e atendentes do Conselho,
a programação contou com palestras em diversas universidades da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. O principal objetivo do evento foi explicar o
trabalho de uma comissão de ética em um conselho profissional.
Leia mais: bit.ly/semanaetica

CÂMARAS
Fórum Mineiro de Formação Profissional do Grupo Agronomia
Promovido pela Câmara Especializada de Agronomia, o Fórum de Formação
Profissional esclareceu as instituições de ensino sobre os procedimentos de
concessão de atribuições profissionais e como as matrizes curriculares podem ser
aperfeiçoadas, conferindo ao futuro profissional o máximo de atribuições exigidas
pelo mercado de trabalho.
Leia mais: bit.ly/forumagronomia

AGENDA
Fique atento:

a próxima Plenária Ordinária ocorrerá em Sete Lagoas,
no dia 03 de outubro
Exposibram
Data: 09 a 12 de setembro
Local: Expominas
Av. Amazonas, 6200, Gameleira
Belo Horizonte
Inscrições: http://portaldamineracao.
com.br/exposibram
76º SOEA
Data: 16 a 19 de setembro
Local: Centro de Convenções
Arnaud Rodrigues
Palmas-TO
Informações: www.soea.org.br

Minascon
Data: 17 a 22 de setembro de 2019
Local: Sebrae-MG
Av. Barão Homem de Melo, 329
Belo Horizonte
Inscrições: http://minascon.com.br
10º CNP
Data: 19 a 21 de setembro
Local: Centro de Convenções
Arnaud Rodrigues
Palmas-TO
Informações: www.cnp.org.br
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