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Ao leitor
Campanha facilita quitação de débitos
O Crea-Minas lança, na segunda-feira, dia 15 de outubro,
uma campanha para incentivar profissionais e empresas a
regularizarem seus débitos com o Conselho. Também é uma
oportunidade para quem está inscrito na dívida ativa ou está
com a dívida ajuizada resolver a questão. Os descontos podem
chegar a 95% do valor dos juros e multas.
Para que o profissional e a empresa resolvam tudo de
forma mais ágil, o Crea-Minas montou uma estrutura especial
para atender-los, uma equipe preparada para explicar o
procedimento e renegociar as dívidas, com o apoio da Câmara
de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas (CMA/Crea-Minas),
quando necessário.
Contamos com vocês! Divulguem a campanha em sua região.

Colégios
CIE elege novos coordenadores

A 1ª Reunião Ordinária do Colégio Estadual de Instituições
de Ensino (CIE) ocorreu no dia 1º de outubro de 2018,
na sede do Crea-Minas. Na oportunidade foram eleitos os
coordenadores estaduais, efetivo e adjunto, do CIE.
Confira: http://bit.ly/eleicaocie

Políticas públicas
Crea-Minas discute mercado de trabalho em
visita a Prefeitura de Montes Claros

A fim de aproximar o Crea-Minas das discussões e demandas
locais, o presidente do Conselho, engenheiro civil Lucio Borges,
visitou o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, no dia 25
de setembro de 2018.
Leia: http://bit.ly/discutemercado

Crea-Minas estuda parceria com Prefeitura de
Volta Grande

Buscando firmar um convênio com o Crea-Minas, o prefeito
de Volta Grande, Jorge Luiz Gomes da Costa, reuniu-se com o
presidente do Conselho, engenheiro civil Lucio Borges, no dia
10 de setembro de 2018.
Leia: http://bit.ly/parceriavoltagrande

Prefeitura de Nova Lima busca cooperação
técnica com Crea-Minas

Com o objetivo de intensificar a fiscalização de obras
realizadas em Nova Lima, o inspetor-chefe e coordenador
de defesa civil do município, engenheiro eletricista Marcelo
Santana, participou de uma reunião com o presidente do
Crea-Minas, engenheiro civil Lucio Borges, e o secretário de
Planejamento, engenheiro civil André Rocha, no dia 06 de
setembro de 2018.
Leia: http://bit.ly/coopnovalima

Fiscalização
Varginha promove treinamento de
Especialização da Fiscalização na Mineração

Tratando de temas relativos à fiscalização de
empreendimentos do setor de mineração em Minas Gerais, o
treinamento ocorreu entre os dias 25 e 26 de setembro de 2018,
em Varginha, e encerrou o programa de “Especialização da
Fiscalização na Mineração” promovido pelo Crea-Minas.
Leia: http://bit.ly/treinamentovarginha

Inspetoria de Curvelo discute rotinas de
fiscalização

A Inspetoria de Curvelo reuniu profissionais ligados ao CreaMinas, na tarde do dia 14 de setembro de 2018, para discutir as
práticas rotineiras de fiscalização.
Leia: http://bit.ly/discuterotinas

Valorização da engenharia
Passos discute crédito rural e A.R.T. múltipla

Crédito Rural, assistência técnica e A.R.T. múltipla foram
assuntos debatidos em reunião entre Crea-Minas, inspetoria de
Passos e Associação das Empresas de Assistência Técnica Rural
de Minas Gerais (Aastemg), no dia 27 de setembro de 2018, na
sede do Conselho em Belo Horizonte.
Leia: http://bit.ly/creditoart

Trabalho com instituições de ensino
Estudantes de Pirapora participam de palestra
sobre Sistema Confea/Crea

Em ação ocorrida no dia 29 de setembro de 2018, o Conselho
promoveu uma palestra ministrada pela conselheira engenheira
civil Davina Braga, que apresentou o Sistema Confea/Crea para
os alunos de engenharia civil da Faculdade de Tecnologia Alto
Médio São Francisco, na cidade de Pirapora.
Leia: http://bit.ly/palestrapirapora

Projeto da UFJF ajuda na regularização de
imóveis

Levantamento topográfico, verificação de medidas do terreno,
medição para regularizar IPTU, vistoria técnica, avaliação
de áreas de risco são alguns tipos de projetos realizados pelo
Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia
(Nasfe) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Leia: http://bit.ly/ufjfnasfe

Eventos
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

Troca de informações e experiências fomenta
reunião na Inspetoria de Montes Claros

No dia 25 de setembro de 2018, lideranças da engenharia,
representantes de entidades e instituições de ensino,
profissionais do Sistema Confea/Crea e estudantes participaram
da reunião “Diálogo e Trabalho”, na Inspetoria de Montes
Claros.
Leia: http://bit.ly/trabalhoedialogo

Reunião mobiliza profissionais e estudantes de
engenharia em Juiz de Fora

Lideranças da engenharia, estudantes, representantes da
defesa civil, do Sinduscon-MG, do Senge-MG e do Clube de
Engenharia de Juiz de Fora participaram da reunião “Diálogo e
Trabalho” no dia 20 de setembro de 2018, na Inspetoria de Juiz
de Fora.
Leia: http://bit.ly/reuniaomobiliza

Datas comemorativas

Feriados
Confira quais são os feriados locais de outubro nos
municípios em que há unidades do Crea-Minas.
http://bit.ly/feriadosout2018
Lembramos que o dia 12 de outubro é feriado nacional, dia de
Nossa Senhora Aparecida, e todas as unidades estarão fechadas.

Agenda
Seminário Técnico do Grupo de Trabalho do Plenário
- Prevenção e Combate ao Incêndio e Pânico
Data:
24 de outubro de 2018
Local:
Sede do Crea-Minas - Plenário
Informações: http://www.crea-mg.org.br/
Maratona Mãos à Obra
Data:
9 e 10 de novembro de 2018
Local:
Expominas
Informações e inscrições: (31) 99625-7690 (31) 98390-7494
expediente
Linha de Frente é uma publicação da Superintendência de Relações Institucionais
do Crea-Minas • Redação: Adriana von Krüger, Almir Moura, debi sarmento
• Revisão: Kelly Christine Barbosa • Estagiários: Anna Murça, Nathália Cioffi
e Pedro Paixão • Edição: Anna Murça com orientação de Almir Moura e debi
sarmento • Diagramação: Bosco • E-mail: comunica@creamg.org.br • WhatsApp:
(31) 3299.8825

