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ao leitor
Em 30 de julho o Crea-Minas lançou
uma edição especial da Revista Vértice
em formato digital. Nela, você encontra
um balanço dos primeiros 180 dias
de gestão e pode conhecer melhor as
ações do Conselho para reduzir custos
e incrementar as ações de fiscalização.
Para que atinja o máximo de pessoas, é
importante que você também repasse o
material para os seus contatos.
Acesse: bit.ly/balanço180
www.crea-mg.org.br

www.radiocreaminas.com.br

www.twitter.com/crea_minas

www.flickr.com/crea-minas

fiscalização
Fiscalização promove especialização e intensifica ações

A

fiscalização do Crea-Minas mostra para a sociedade a importância de se ter um
profissional legalmente habitado. Para cobrir todo o estado, o Conselho conta
com o envolvimento dos conselheiros e inspetores, além dos supervisores e fiscais.
Conhecedores da realidade local, os inspetores contribuem com o planejamento da
fiscalização e sua execução, apresentando demandas em relação às atividades da
engenharia. Os conselheiros, por sua vez, focam as necessidades específicas de cada
modalidade.
Entre as ações desenvolvidas pelo Conselho estão a especialização da fiscalização
do agronegócio e da mineração. No caso do agronegócio, o Crea tem atingido bons
resultados com a realização de reuniões preliminares com os envolvidos nessa
cadeia produtiva. Além disso, os fiscais passaram por capacitação com o objetivo
de aprofundarem seus conhecimentos a respeito do setor. Para a especialização
na mineração, em implantação, os fiscais estão sendo treinados para nivelar o
conhecimento sobre o setor, incluindo as implicações técnicas e ambientais da área.
Outro modelo, intensificado desde março deste ano, é o de blitz. O objetivo
é reforçar as fiscalizações de rotina que são promovidas pelas inspetorias. Elas
já ocorreram em obras e empreendimentos de algumas cidades como Uberaba,
Santa Luzia, Viçosa, Ipatinga, Araxá e Juiz de Fora. Segundo o superintendente de
Atendimento e Fiscalização, engenheiro agrônomo Humberto Falcão, ocorrerão
ações desse tipo em todas as regiões do estado. “As blitzes são planejadas a partir
de demanda dos inspetores e é a melhor forma de otimizar as ações de fiscalização.
Elas são proativas, impessoais e mais rápidas, pois contam com vários fiscais”,
ressaltou.

Entidades
Confira o resultado do Chamamento Público

F

oi divulgado, no dia 12 de julho de 2018, o resultado do Chamamento Público.
No entanto, a Comissão de Seleção, designada pela Portaria 169/2018, solicitou
que as entidades que tiveram itens vetados no plano de aplicação refizessem o plano
e o cronograma de desembolso financeiro de acordo com os vetos das despesas que
foram apontadas na Ata da Terceira Sessão Pública do Chamamento Público nº
001/2018. Após a entrega da correção das ressalvas apontadas, no dia 27 de julho
de 2018, foram aprovados 27 projetos, apresentados por 21 entidades de classe
registradas no Conselho. Elas receberão R$ 1.126.412,21 para realizar seminários,
ciclo de palestras, trabalhos de valorização profissional, publicação de revistas,
dentre outras ações.
Leia mais bit.ly/chamamentoresultado

Curtas
Fique ligado
O Confea publicou dois editais para projetos de entidades. O primeiro, voltado
para atividades técnico-científicas, totaliza R$ 3 milhões. Já o segundo vai destinar
R$ 2 milhões para projetos que estimulem o debate público.
Confira: bit.ly/chamamentoconfea

Troca de experiências e alinhamento de ações
Entre os dias 1º e 3 de agosto de 2018, o Crea-Minas sediou a 4ª Reunião
Ordinária do Colégio de Presidentes (CP) do Sistema Confea/Crea. De acordo com
o presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Lucio Borges, a reunião é “o momento
de apresentar propostas e alinhar o trabalho de todos os Creas do país” .
Leia mais: bit.ly/prog4colpres

Ferro12 deixa legado de conhecimento
O 12º Simpósio Internacional de Ferrocimento e Compósitos Cimentícios
Delgados: A Tecnologia na Escala Humana – Ferro12 foi realizado pela primeira vez
na América do Sul, na sede do Crea-Minas, de 16 a 18 de julho de 2018. O evento
debateu inovações tecnológicas e o uso do ferrocimento em construções, uma
grande aposta para o futuro da engenharia.
Leia mais bit.ly/ferro12legado

Colégios
CIE-MG realiza eleição para coordenadores regionais

D

oze coordenadores regionais serão eleitos para compor o Colégio Estadual de
Instituições de Ensino (CIE-MG) do Crea-Minas, com mandato de três anos. O
registro de candidatura vai de 13 a 17 de agosto e a votação ocorrerá entre os dias
20 e 24 de agosto de 2018.
Segundo o diretor de Gestão, Planejamento e Tecnologia, engenheiro mecânico
Waldimir Teles, cerca de 200 instituições de ensino estão cadastradas e a
participação de cada uma delas é importante. “A parceria entre o Crea e IE fortalece
nosso Sistema e é de suma relevância na formação do futuro profissional e nas suas
devidas atribuições”, destacou.
Além dos 12 coordenadores regionais, outros sete representantes de IEs serão
indicados pelo Crea-Minas. Eles serão responsáveis por escolher o coordenador
estadual e o adjunto em uma reunião presencial que será realizada em 17 de
setembro.
Leia mais: bit.ly/eleicoescie2018

Comissões
Manual de Instrução garantirá continuidade de ações

N

a Plenária de julho de 2018, a Comissão de Avaliação, Perícia e Arbitragem do
Crea-Minas (Capa) apresentou o seu Manual de Instruções para Atividades.
“A ideia surgiu da necessidade de criar um dispositivo que possibilitasse a
continuidade das práticas, uma vez que muda-se o ano e os componentes se
renovam”, explicou a conselheira e membro da Comissão, engenheira civil Valéria
Vasconcelos.
Além das melhorias, para a Comissão, a implantação do Manual busca mostrar
as atribuições e o alcance da Capa. “Queremos incentivar que as Câmaras venham
buscar o apoio técnico, seja para demandas internas, como análises de processos
ligados a avaliações e perícias, ou externas, como interface com o Judiciário nas
questões relativas às perícias e outros”, concluiu Valéria.
A elaboração do Manual é uma iniciativa que pode ser replicada por outras
Comissões e Câmaras. “É um feito importante. O manual age como um guia,
norteando e dando prosseguimento às ações e atividades”, reforçou o gerente
Técnico e de Atribuições Profissionais, engenheiro agrônomo Gustavo Freitas.

agenda
XXVIII Feira Internacional de Pedras
Preciosas (FIPP)
Data: 15 a 19 de agosto de 2018
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Seminário “A engenharia e a
vocação mineral da região”
Centro de Convenções ExpoMinas
IV - Teófilo Otoni/MG
i Informações: www.
geadobrasil.com

Palestras com especialistas do CreaMinas
Data: 15 de agosto de 2018
G Local: Cinemateca Paulo
Porto, Grande Hotel Muriaé
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