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O Planejamento Estratégico do
Conselho está disponível para todos em
uma área especial no site do Conselho.
Lá, você tem acesso aos eixos e ao mapa
estratégicos da Gestão 2018-2020, aos
projetos em andamento, seus objetivos,
prazos e responsáveis.
Estabelecemos como estratégicos os
temas gestão e planejamento, exercício
profissional, inserção social e controle
orçamentário.
O detalhamento das diretrizes desses
temas orientou a composição do portfólio
de projetos e possibilitou seu alinhamento
aos objetivos estratégicos.
Acesse e conheça:
bit.ly/planejamentoestrategicocrea

Câmaras
CEEE e Anatel tratam de acordo de cooperação técnica

A

Câmara de Elétrica organizou uma visita à Gerência Regional da Anatel, no
dia 30 de agosto, em Belo Horizonte, para tratar de um acordo de cooperação
técnica. Na oportunidade, os conselheiros foram acompanhados do presidente do
Crea-Minas engenheiro civil Lucio Borges.
Segundo o coordenador da CEEE, engenheiro Saulo de Moraes, um novo
encontro está agendado para ocorrer entre os dias 17 e 19 de outubro, em Montes
Claros, quando os conselheiros da Câmara e representantes da Anatel conversarão
com engenheiros e empreendedores da região.
Leia mais: bit.ly/AcordoAnatel

Valorização profissional
Dê sua opinião sobre o PL 0303/2018

E

stá disponível, no sistema de consulta pública do site do Confea
(http://consultapublica.confea.org.br/), o PL 0303/2018 que trata da
criação da Engenharia, Arquitetura e Urbanismo-Geral da União. A consulta está
aberta até o dia 22 de setembro. Com o intuito de estimular a participação dos
profissionais na formulação de leis que impactem o exercício de suas atividades,
o Confea relaciona em seu site, de forma fácil para o profissional opinar vários
projetos de lei em tramitação. Ter acesso à opinião dos profissionais é fundamental
para a atuação do Sistema nas casas legislativas. Participe!
Leia mais bit.ly/ConsultaConfea

Crédito Rural

I

mportante para operacionalizar o
processo de obtenção do crédito,
o Manual do Crédito Rural do Banco
Central tem fomentado discussões
desde sua última atualização,
publicada em 3 de julho de 2018.
Dentre os questionamentos levantados
destaca-se a modificação que exclui
a obrigatoriedade da contratação de
um profissional legalmente habilitado
para a obtenção do crédito.

As discussões geraram a formação,
no Confea, do Grupo de Trabalho
Crédito Rural, Assistência Técnica
e Extensão Rural, do qual fará
parte o supervisor da fiscalização
do agronegócio do Crea-Minas,
engenheiro agrônomo Emilio
Mouchreck.
Leia mais: bit.ly/manualcreditorural

Fiscalização
Especialização na mineração

O

s fiscais do Crea-Minas já estão sendo treinados para atuarem na
especialização da fiscalização na mineração. A primeira turma foi composta
por agentes das regiões Metropolitana, Central e Sudeste que se reuniram na sede
nos dias 7 e 8 de agosto.
O treinamento é importante para que os fiscais ampliem seus conhecimentos
sobre a cadeia produtiva do setor, desde a prospecção e pesquisa até o fechamento
da mina e a recuperação ambiental. Quem conduziu o processo foi o supervisor de
fiscalização da mineração do Crea-Minas, engenheiro de minas Newton Reis.
Leia mais bit.ly/treinamentominera

Curtas

O

Crea-Minas levou 150 participantes a Maceió/AL para a 75ª Soea. O custeio de
parte das despesas deles foi viabilizado por meio de uma parceria entre o CreaMinas e a Mútua.

A

Rádio Crea-Minas entrevistou o engenheiro civil William Pessôa que criou
uma alternativa para recuperar rios e afluentes – o LiaMarinha – e recebeu o
Prêmio Mútua Anprotec 2018.

O

conselheiro Josias Ribeiro foi indicado pelo Crea-Minas para integrar a
Comissão Temática de Harmonização Interconselhos (CTHI) do Confea. A
Comissão é o fórum que trata de sombreamento e demais demandas conflitantes
com outros conselhos de profissões.

O

Sinaenco transferiu sua sede regional para o segundo andar da sede do CreaMinas, onde ficam várias outras entidades. A mudança fortalece a engenharia
consultiva.

novo conselho
Técnicos industriais deixam o Sistema

N

o dia 20 de setembro de 2018, os técnicos industriais de nível médio deixam
o Sistema Confea/Crea. A partir desta data, eles serão regidos pelo Conselho
Federal dos Técnicos Industriais (CFT), criado em março por força da Lei 13.639.
Como parte do processo de migração, o Crea-Minas depositou, no dia 11 de
setembro, numa conta poupança criada para esse fim,
R$ 1.937.278,13, para o CFT, referente ao período de janeiro a julho de 2018. No
dia 20 deste mês, o valor será transferido para a conta indicada pelo CFT. Numa
segunda etapa, será feito o repasse do valor referente ao período de agosto ao dia
20 de setembro.
Para o próximo ano, o Crea-Minas calcula que a redução de receita provenientes
de Anuidades e A.R.Ts referente à saída dos Técnicos Industriais e Agrícolas será
de R$ 10.245.000,00.
Leia mais: bit.ly/tecnicosind20set

Agenda
Reuniões - Diálogo e Integração Crea-Minas
Juiz de Fora
20 de setembro de 2018
Horário: 14 às 18h30

Montes Claros
25 de setembro de 2018
Horário: 14 às 18h30

Ipatinga
27 de setembro de 2018
Horário: 14 às 18h30

24° Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis – Cbenc
Data: 09 a 11 de outubro de 2018
Local: Sicepot-MG - Av. Barão Homem de Melo, 3090 - Estoril, Belo Horizonte
Informações: www.abencmg.com.br

33º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos e XXXIII
Expoman
Data: 15 a 19 de outubro de 2018 - Inscrições com desconto até 05/10
Local: Actuall Convention Hotel - Belo Horizonte
Informações: http://www.abraman.org.br/

expediente
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