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AL DE
ESTADU DES
COLÉGIO ENTIDA

Ao Leitor
Entidades na Rádio Crea-Minas
Em novembro, a Rádio CreaMinas estreia uma série
especial de programas sobre
as entidades que compõem o
Plenário do Conselho e que
integram o Colégio Estadual
de Entidades. Para isso, em
outubro, Renato Franco, repórter da Rádio Crea-Minas, vai
entrar em contato com as entidades para realizar entrevistas
sobre a história e a atuação de cada uma delas. A série contará
com dois programas semanais de, aproximadamente, um
minuto e meio. O material poderá ser reproduzido pelas
entidades e estará disponível para download pelos interessados,
com direito de uso liberado.
Contamos com a participação de todos os
representantes de entidades para que esse projeto seja
um sucesso!

Chamamento público
Crea-Minas realiza repasses do Chamamento
Público
Em 2017, o Chamamento aprovou o repasse para 32 projetos
apresentados por 27 entidades. O pagamento foi iniciado no
mesmo ano, quando foram encaminhados R$ 333.530,00 a
alguns dos projetos. Entre janeiro e setembro de 2018, mais
R$ 1.398.391,52 foram repassados.
Leia: http://bit.ly/repasses

Confea libera resultados do Chamamento de
2018
O Confea publicou, no dia 18 de setembro, a convocação
das entidades selecionadas para a apresentação do plano
de trabalho e dos documentos, visando à comprovação dos
requisitos exigidos nos editais para celebração da parceria.
Das selecionadas, 4 entidades são mineiras, tendo 11 projetos
aprovados.
Acesse: http://bit.ly/confeahomologa

Valorização da engenharia
Cadastro Ambiental Rural é tema de reunião no
Conselho

Cadastro Ambiental Rural (CAR) e valorização profissional
foram os assuntos de uma reunião realizada na sede do CreaMinas, no dia 11 de setembro de 2018, entre o presidente
do Conselho, engenheiro civil Lucio Borges, o secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, engenheiro
agrônomo Amarildo Kalil, e o presidente da Sociedade
Brasileira de Engenheiros Florestais (Sbef), engenheiro florestal
João Paulo Sarmento.
Leia: http://bit.ly/reuniaocar

Políticas públicas
Fórum de Habitação ocorre em Ubá

Com o tema “Desenvolvendo a política habitacional do
município”, o 1º Fórum Municipal de Habitação de Ubá
ocorreu, no dia 11 de setembro de 2018, e reuniu gestores
municipais, representantes de grupos da sociedade civil,
estudantes e profissionais.
Leia: http://bit.ly/forumhabituba

Eventos
Belo Horizonte é palco da 24ª edição do
Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis

Congresso ocorrerá entre os dias 9 e 11 de outubro, na capital
mineira. Em reunião preparatória, realizada no dia 3 de
setembro, o presidente nacional da Associação Brasileira
de Engenheiros Civis (Abenc), engenheiro civil Francisco
Ladaga, o presidente da Abenc-MG, engenheiro civil Romário
Aurélio, e o presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Lucio
Borges, discutiram a atual situação do mercado de trabalho da
engenharia civil no Brasil e a importância do evento.
Leia: http://bit.ly/24cbencreuniao

Belo Horizonte sediará 33º Congresso Brasileiro
de Manutenção e Gestão de Ativos

O Crea-Minas é um dos apoiadores institucionais do 33º
Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos
(CBMGA). Considerado o maior evento do setor na América
Latina, o CBMGA reunirá, em Belo Horizonte, de 15 a 19 de
outubro de 2018, representantes das principais empresas do
Brasil e de importantes segmentos da economia mundial.
Leia: http://bit.ly/33cbmga

Áreas degradadas no Cerrado brasileiro são
tema de seminário

A Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas
(Sobrade) organizou, com o apoio do Crea-Minas, um seminário
que ocorreu entre os dias 10 e 12 de setembro de 2018. O evento
abordou práticas de recuperação de áreas degradadas com
ênfase no bioma Cerrado.
Leia: http://bit.ly/sobradecerrado

Datas comemorativas
Outubro
12 - Dia do Engenheiro Agrônomo
14 - Dia do Meteorologista
16 – Dia da Ciência e Tecnologia

Agenda
24° Congresso Brasileiro de Engenheiros
Civis – Cbenc
Data:
Local:

09 a 11 de outubro de 2018
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
Data:
10 a 12 de outubro de 2018
Local: 		Actuall Convention Hotel - Rod. Fernão Dias,
3443 - Jardim Riacho das Pedras, Contagem
Informações: http://www.abraman.org.br/

21° Encontro Nacional de Engenharia e
Consultoria Estrutural
Data:
Local:

25 de outubro de 2018
Mileniun Centro de Convenções - Rua: Dr.
Bacelar, 1043 - Vila Mariana ,São Paulo
Informações: http://abece.com.br/enece2018/
expediente
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