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AO LEITOR

H

oje à noite, dia 4 de julho, será a abertura do CEP Estadual, evento que é
resultado dos 63 CEPs Inspetorias e dos 07 CEPs Regionais. Os trabalhos
se estendem até sábado quando, depois de discutir em grupos, os delegados que
vieram das etapas anteriores, tendo sido eleitos na inspetoria e posteriormente
na regional, escolherão as propostas que serão encaminhadas para o Congresso
Nacional de Profissionais (CNP), que será realizado em Palmas (TO), em setembro.
Também no CEP Estadual, serão eleitos os 30 delegados que defenderão as
propostas de Minas no CNP.
Além das discussões das propostas e da eleição dos delegados, a programação
conta com palestras que, a exemplo do que ocorreu nos CEPs Regionais, ampliam
o diálogo e proporcionam uma pluralidade de opiniões. As palestras abordam
questões necessárias para garantir o desenvolvimento, que demandam a articulação
do conhecimento técnico, relação ética com a sociedade e a boa e honesta prática
profissional.

PRÊMIO
Creas de Minas e de Goiás divulgam prêmio de meio ambiente
Estão abertas as inscrições para
a 18ª edição do Prêmio Crea Goiás
de Meio Ambiente, que terá o CreaMG como apoiador. A iniciativa vai
reconhecer ações que estimulam a
consciência ambiental e se destacam na
busca de soluções sustentáveis para a
problemática socioambiental. O tema

deste ano é “Cidades: dos desafios às
soluções”e a cerimônia de premiação
será no dia 21 de novembro.
Mais informações:
premiocreagoias.org.br
Ouça a matéria na Rádio Crea-Minas:
www.radiocreaminas.com.br

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Questões da engenharia pautam encontro com senador Carlos Viana
Quatro meses após participar de uma reunião, em Brasília, com o senador Carlos
Viana, o presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, recebeu o parlamentar
na sede do Conselho. A reunião, no dia 1º de julho, tratou de questões estratégicas para
o desenvolvimento regional e nacional.
Leia mais: bit.ly/carlosviana

Autoridades e lideranças na agenda do Crea-MG em Ubá
O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, participou de uma
série de reuniões em Ubá com foco em demandas locais que tenham interface com
a engenharia, a agronomia e a geociências. Os compromissos foram na Câmara de
Vereadores, na Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá (Fupac) e na prefeitura.
Leia mais: bit.ly/creauba

Sete Lagoas terá Semana da Engenharia
O prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, reuniu-se com o presidente do
Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, dia 25 de junho, na sede do Conselho
para tratar, dentre outros assuntos, da Semana de Engenharia que será realizada
na cidade.
Leia mais: bit.ly/SE7lagoas

Cooperação técnica com a CGE aprimora a fiscalização
Crea-MG e Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais pretendem firmar
termo de cooperação técnica para troca de dados e informações sobre obras e
serviços públicos. O objetivo é aprimorar os trabalhos de fiscalização das duas
instituições, dando mais celeridade na identificação de irregularidades em obras e
serviços de engenharia.
Leia mais: bit.ly/cgecrea

TCE-MG quer potencializar convênio com Crea-MG
Com o objetivo de discutir o convênio vigente, Crea-MG e Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais reuniram-se, em 24 de junho, na sede do Tribunal. O
convênio promove o intercâmbio de informações e cooperação técnica nas áreas de
fiscalização, pesquisa, capacitação, serviços e o estabelecimento de mecanismos para
sua realização.
Leia mais: bit.ly/creatce

Em defesa da regularidade de empresas
Crea-MG e Sinduscon pretendem formalizar protocolo de intenções para
realização de uma campanha para valorizar a regularidade das empresas e a adesão
às normas de engenharia. O assunto foi tema discutido em reunião, no dia 19 de

CÂMARAS
Designers de interiores podem se registrar no Crea-MG
Os tecnólogos em design de
interiores graduados na Universidade
de Uberaba (Uniube) já podem requerer
seu registro profissional no Crea-MG.
A autorização para o registro foi dada
pela Comissão de Educação do Confea
(Ceap) e homologada pela Câmara
Especializada de Engenharia Civil
do Crea-MG, no dia 6 de junho, em
Uberaba. Inicialmente, os profissionais
receberão o título de Tecnólogo em

Edificações, com as atribuições de
designer de interiores até que o novo
título de Tecnólogo em Design de
Interiores seja criado pelo Confea. A
partir do registro, os novos profissionais
já poderão emitir Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
Leia mais:
bit.ly/designerinteriorescrea

ELEIÇÕES
Minas terá conselheiro da civil no plenário do Confea
Os candidatos a conselheiro federal
têm até o dia 16 de agosto para registras
candidatura. Estão em disputa nas
Eleições do Sistema Confea/Crea
seis cargos, sendo que Minas elegerá
seu representante na modalidade de
Engenharia Civil.
O pleito será no dia 30 de outubro,
conforme Edital de Convocação
das Eleições, publicado, em 1º de
julho, no Diário Oficial da União. Na

publicação, é possível ainda conferir
as condições de elegibilidade, como
documentos obrigatórios, local para
protocolar candidatura, prazo para
desincompatibilização e período de
campanha eleitoral.
O mandato é de três anos, entre 1º
de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de
2022.
Leia mais:
Edital: bit.ly/editalconsfed

FISCALIZAÇÃO
Redução de custos da frota deve chegar a 25%
A nova frota de veículos, entregue
no dia 29 de maio ao Crea-MG, deve
proporcionar uma redução de 25% no
valor da diária dos carros da fiscalização,
em relação ao contrato anterior.

A cada 24 meses, os veículos são
renovados, prazo que leva em conta a
viabilidade e tempo de desempenho.
Leia mais:
bit.ly/novafrota2019

AGENDA
Seminário Internacional
Inteligência Artificial		
Data: 10 e 11 de julho de 2019
Local: Sede do Crea-MG
Av. Álvares Cabral, 1600
Belo Horizonte
Informações:
bit.ly/semintelartificial
Reunião de integração e trabalho
nas inspetorias
Data: 12 de julho de 2019
Local: Inspetoria de Uberlândia
Av. Anselmo Alves dos Santos, 1240
Bairro: Santa Mônica
Uberlândia

Workshop de Fiscalização
dos Conselhos e Ordens
Profissionais de MG
Data: 18 de julho de 2019
Local: Sede do Crea-MG
Av. Álvares Cabral, 1600
Belo Horizonte
Informações
leandro@cramg.org.br
(31) 3218-4520
31ª Expo Usipa		
Data: 24 a 26 de julho de 2019
Local: Av. João Cláudio Teixeira de
Sales, 801 - Bairro Horto Ipatinga
Informações:
http://expousipa.com/
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