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PALAVRA DO PRESIDENTE

A

necessidade e funcionalidade dos conselhos profissionais são, frequentemente,
questionadas em razão do desconhecimento acerca da sua atuação.
Especialmente em 2019, percebemos iniciativas equivocadas para barrar a
atuação de conselhos e ordens profissionais. A mais recente foi a PEC-108/2019,
apresentada pelo governo federal, que altera a natureza jurídica dos conselhos
e acaba com a obrigatoriedade da inscrição dos profissionais, trazendo sérios
prejuízos à sociedade.
Com a desregulamentação, os conselhos perderiam o caráter fiscalizador e
pessoas não habilitadas poderiam prestar serviços especializados, colocando em
risco a sustentabilidade no uso dos recursos naturais e na proteção e preservação
da vida. A medida é também ameaça direta a atuação dos profissionais brasileiros.
É um retrocesso que traz de volta a figura do prático e de aventureiros. Além disso,
é uma grave afronta à soberania nacional. Se a PEC avançar, o mercado interno
será aberto indiscriminadamente a empresas e profissionais estrangeiros sem
garantia de reciprocidade.
O Crea-MG, enquanto órgão representativo do setor, vai centrar todos os
esforços para que essa proposta não avance nas casas legislativas, pois nosso
compromisso maior é com a sociedade brasileira e com o exercício responsável das
profissões.

EM DEFESA DOS CONSELHOS
Crea-MG e CAU-MG articulam ações em conjunto
Os presidentes do Crea-MG Lucio
Borges e do CAU-MG Danilo Silva
Batista conversaram sobre ações
conjuntas em relação a PEC 108/2019.
O encontro ocorreu no dia 22 de julho.
Na ocasião, as autarquias debateram

seu papel de garantir para a sociedade
que profissionais habilitados atuem
nas diversas áreas da Engenharia e da
Arquitetura e Urbanismo.
Leia mais: bit.ly/creacau

COP-MG se mobiliza contra a PEC 108/2019
Representantes dos Conselhos e
Ordens Profissionais de Minas Gerais
(COP-MG) se reuniram, no dia 5 de
agosto, para traçar estratégias em relação
a PEC 108/2019.

Na oportunidade, destacaram que é
importante os regionais acompanharem
todos os encontros dos Conselhos
Federais em Brasília.
Leia mais: bit.ly/copmg

Confira também:
Nota de Repúdio do Crea-MG
Leia mais: bit.ly/contrapec108

Posicionamento Sistema Confea/Crea
Leia mais: bit.ly/pec108sistema

JOVENS LIDERANÇAS

O Crea Jr-MG promoveu, nos dias 2 e 3 de agosto, o XVI Seminário Jovens
Lideranças, na sede do Conselho em Belo Horizonte. Com o tema “Engenhar
ideias e construir sonhos”, o evento reuniu os futuros profissionais das áreas de
engenharia, agronomia e geociências para dois dias de palestras e debates sobre
empreendedorismo e o futuro da tecnologia no país. Na oportunidade, houve
eleição da nova gestão e também premiação para boas práticas dos núcleos.
Leia as matérias
Debate sobre empreendedorismo e o futuro da tecnologia no país
bit.ly/empreendecreajr
Premiação de boas práticas
bit.ly/premiocreajr
Ênio Padilha ensina que carreira se faz com melhores escolhas
bit.ly/eniopadilha
Engenharia como motor de desenvolvimento
bit.ly/motordesenvolvimento
Bate-papo com o presidente do Crea-MG
bit.ly/batepapopres

ELEIÇÕES
Inscrição para eleição de conselheiro federal vai até 16 de agosto
Os candidatos a conselheiro federal
têm até o dia 16 de agosto para registrar
candidatura.
O pleito será no dia 30 de outubro.
Este ano, Minas elegerá
representante da modalidade de
Engenharia Civil. O mandato é de três

anos, entre 1º de janeiro de 2020 e 31
de dezembro de 2022.
Leia mais: bit.ly/ConsFed2019
Confira o edital: bit.ly/editalconsfed

MEIO AMBIENTE
Projetos de MG participam de prêmio do Crea Góias
A partir desse ano, projetos de
Minas Gerais podem participar do
Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente.
As inscrições, para a 18ª edição do
prêmio, se encerram no dia 30 de
agosto. Podem participar projetos que

visem ao aprimoramento da qualidade
socioambiental, como a preservação do
meio ambiente, a sustentabilidade ou
conscientização das pessoas.
Leia mais: bit.ly/premiogoias

CONCURSO
Crea-MG abre inscrições para concurso público.
Para fortalecer a fiscalização e o
trabalho das Câmaras Especializadas,
o Crea-MG realizará concurso para
preenchimento de 10 vagas para Fiscal
e duas vagas para Profissional de Nível
Superior, além de formação de cadastro
de reserva.
Os interessados podem se inscrever

até o dia 8/09/2019, no site da
organizadora do concurso. A taxa de
inscrição é de R$ 90.
Leia mais: bit.ly/Crea-MGconcurso

AGENDA
Semana de Ética Profissional do
Crea-MG/2019
Data: 19 a 22 de agosto
Local: Sede do Crea-MG
Av. Álvares Cabral, 1600
Belo Horizonte
Inscrições: bit.ly/semanaetica2019
76º SOEA
Data: 16 a 19 de setembro
Centro de Convenções
Arnaud Rodrigues
Área Verde 308 Sul
Av. NS 10, s/n
Plano Diretor Sul, Palmas-TO
Informações: www.soea.org.br

Fórum Mineiro de Formação
Profissional do Grupo
Agronomia
Data: 23 de agosto
Local: Sede do Crea-MG
Av. Álvares Cabral, 1600
Belo Horizonte
Inscrições: bit.ly/agroCrea2019
10º CNP
O 10º Congresso Nacional de
Profissionais (CNP) será realizado de 19
a 21 de setembro, em Palmas (TO).
Informações: www.cnp.org.br
Confira as 20 propostas completes
encaminhadas por Minas Gerais em
bit.ly/PropostasCNP
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