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O Crea-Minas se prepara para receber
a 3ª Reunião Ordinária de Presidentes
dos Creas do Sudeste, que ocorre no dia
9 de julho, na sede do Conselho, em Belo
Horizonte. A ideia é promover a troca de
informações e experiências para otimizar
os projetos e os serviços prestados aos
profissionais e à sociedade.
A primeira reunião, realizada em
Vitória, no Espírito Santo, no dia 17 de
maio, contou com a presença dos quatro
presidentes dos Regionais do Sudeste. Já
o segundo encontro, em São Paulo, no dia
28 de maio, reuniu, além dos presidentes,
superintendentes do Crea-Minas e do
Crea-RJ. “Precisamos trabalhar por uma
unidade de ação, gestão e procedimento.
É importante os quatro Creas estarem
reunidos discutindo as questões
operacionais e também políticas”, disse o
presidente do Crea-Minas, engenheiro civil
Lucio Fernando Borges.

www.flickr.com/crea-minas

Plenário
Quem é quem no Plenário do Crea-Minas
Os conselheiros do Crea-Minas atuam em múltiplas áreas. Por isso, é muito
importante trocar ideias com membros de sua própria Câmara e de outras. Saber o
que fazem e suas especialidades pode otimizar os trabalhos e gerar novos negócios.
No Portal Transparência, temos uma relação de todos os conselheiros com
espaço para minicurrículo. Na próxima semana, o apoio.plenario@crea-mg.
org.br enviará um modelo do minicurrículo para ser preenchido e devolvido para
inserção dos dados.
No site do Crea-Minas, acesse
Institucional -> Plenário -> Conheça os Conselheiros do Crea-Minas.

fiscalização
Especialização da Fiscalização em Mineração
começa com treinamento
O treinamento faz parte do projeto de especialização da fiscalização em
mineração e vai dar aos fiscais do Conselho uma visão geral da cadeia produtiva do
setor, com as suas implicações técnicas e ambientais.
A expectativa é treinar os fiscais em três etapas, sendo que cada uma será
realizada em cinco dias. Além da parte teórica, os fiscais participarão de
Fiscalizações Regionais Dirigidas (FRDs). “Nossa intenção não é formar técnicos
na área de mineração, mas prover informações gerais e nivelar o conhecimento
dos fiscais sobre este setor. É fundamental eles conhecerem alguns métodos
e equipamentos utilizados nas lavras, bem como as tecnologias empregadas”,
ressaltou o supervisor de fiscalização da mineração do Crea-Minas, engenheiro de
minas Newton Reis.
Os fiscais do Conselho serão treinados e atuarão em cinco polos, sendo dois em
Belo Horizonte e os outros em Uberlândia, Ipatinga e Varginha, destacou.

Entidades
Prorrogado prazo de adesão ao Chamamento Público 2018
O Crea-Minas prorrogou o prazo para participação no Chamamento Público de
2018. As entidades registradas no Conselho podem apresentar, até às 15h do dia 11
de junho de 2018, a documentação solicitada no edital.
“Este prazo foi estabelecido porque algumas entidades poderiam ter dificuldade
na entrega da documentação. E é também depois da plenária de junho, e muitos
presidentes de entidades, que são conselheiros, terão a oportunidade de entregar
pessoalmente os documentos”, explicou o coordenador estadual do Colégio de
Entidade do Crea-Minas, engenheiro civil e de segurança do trabalho João Póvoa
Júnior.
O edital de chamamento do Crea-Minas está de acordo com a Lei 13.019/2014.
A estimativa do Conselho é destinar um montante de um milhão e meio de reais. O
valor máximo repassado para a execução de cada projeto será de 70 mil reais, com
limite de dois projetos por entidade.
[Ouça em
www.radiocreaminas.com.br]

Comissões
O Crea-Minas sediou, em maio, dois importantes encontros do Sistema Confea/
Crea e Mútua, que reuniram representantes de Regionais de todo país.
A 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética
dos Creas (CNCE), ocorrida entre os dias 14 e 16 de maio, possibilitou a troca de
experiências sobre os processos éticos disciplinares nos Conselhos Regionais e teve
como pauta principal a agilização do trâmite desses processos.
[Leia mais: bit.ly/eticanacional]
O outro encontro realizado em Minas, que ocorreu nos dias 22 e 23 de
maio, reuniu coordenadores regionais de Comissões de Educação e Atribuição
Profissional (Ceap) com o objetivo principal de debater uma estrutura curricular
referencial para os cursos de engenharia.
Durante o encontro, os coordenadores discutiram os planos pedagógicos de
cursos, a produção de um manual de orientação para os profissionais, uma maior
aproximação do Sistema Confea/Crea com o Ministério da Educação (MEC), bem
como a criação de uma Coordenadoria Nacional das Ceaps.
[Leia mais: bit.ly/ceapnacional]

Em pauta
O Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), ferramenta
em fase de elaboração pela Receita Federal, vai concentrar, em um único ambiente
eletrônico, as informações geoespaciais relacionadas à titularidade de imóveis
urbanos e rurais, trazendo um novo paradigma de gestão pública. Segundo o
conselheiro federal pela Bahia, engenheiro civil e agrimensor Alessandro Machado,
a proposta é que a A.R.T. Nacional seja um módulo do Sistema de Gestão Cadastral
Urbana (Sisurb) do Sinter. Alessandro é o responsável pelo Acordo de Cooperação
Técnica para o Cadastro de Imóveis no Sinter junto à Receita Federal.
Qual a contribuição do Confea para o Sinter?
O Sinter tem uma concepção multifinalitária. Integrando dados cadastrais,
notariais, econômicos e geoespaciais, a plataforma tem potencial para
ser utilizada não apenas na área tributária, mas também em áreas como
planejamento, infraestrutura, patrimônio da União, desenvolvimento agrário,
meio ambiente, habitação, mobilidade urbana, saneamento, regularização
fundiária, saúde, segurança pública e defesa.
A contribuição do Sistema Confea/Crea se dará por meio da A.R.T. Nacional,
um banco de dados em fase de implementação que abrigará todas as A.R.Ts e
deverá compor uma camada do Sinter.
Qual é a importância da ferramenta para os profissionais do Sistema
Confea/Crea?
A implementação do Sinter vai aumentar a demanda por profissionais do
setor de geotecnologia. Ele será uma ferramenta de trabalho para engenheiros
agrimensores, civis e cartógrafos na gestão administrativa e geoespacial para o
ordenamento de imóveis e regularização fundiária.
Como os profissionais do Sistema farão uso da ferramenta?
O profissional que faz certificação de imóveis passará por uma atualização
para uso do Manual de Precisão para o Cadastro de Imóveis Urbanos, já criado
pelos profissionais da engenharia. A capital mineira é uma das cinco cidades
que farão parte de um teste piloto para avaliar a precisão do Manual. Para
tanto, foi proposto um convênio com a Prodabel, que possui banco de dados
georreferenciados do município.

agenda
Estão abertas as inscrições para o Ferro 12 - Simpósio Internacional de
Ferrocimento e Compósitos Cimentícios Delgados, que ocorre de 15 a 18 de
julho no Crea-Minas, em Belo Horizonte.
[Leia mais – www.ferro12.com.br]

i Inauguração do Escritório do
Crea-Minas em Ibirité
Data: 11 de junho de 2018 -  às 19h30
Local: Center Shopping de Ibirité - Rua
José Maria Taitson, 351
B35º Congresso Mineiro de

Municípios – AMM. Cidade: É aqui
que eu vivo! O município é de todos!
Data: 19 e 20 de junho de 2018
Local: Estádio Mineirão - Belo
Horizonte

@Workshop – A engenharia de

produção no mercado de trabalho
Data: 20 de junho de 2018 - 08h às 12h
Local: Crea-Minas

IFórum de Discussão: Legislação
Previdenciária e LINACH: Proteção
da Saúde do Trabalhador e
Aposentadoria Especiall
Data: 21 de junho de 2018 - 08h às
16h30
Local: Plenário do Crea-Minas - Belo
Horizonte
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