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www.crea-mg.org.br
www.radiocreaminas.com.br
www.twitter.com/crea_minas
COLÉGIO ESTADUAL DE
INSPETORES

Ao Leitor

www.flickr.com/crea-minas

O

Planejamento Estratégico do
Conselho está disponível em
uma área especial no site do CreaMinas.
Lá, você tem acesso aos eixos
e ao mapa estratégicos da Gestão
2018-2020, aos projetos em
andamento, seus objetivos,prazos e
responsáveis.
Acesse e conheça:
bit.ly/planejamentoestrategicocrea

Políticas públicas
Engenharia pública é debatida em Governador
Valadares

A implantação da engenharia pública em Governador
Valadares foi pauta da reunião que ocorreu na Câmara
Municipal da cidade, no dia 16 de agosto de 2018, entre o
presidente do Crea-Minas eng. civil Lucio Borges; o prefeito da
cidade André Merlo; o inspetor-chefe do município eng. civil
Antônio Araújo e profissionais do Sistema.
Leia: http://bit.ly/engpublicadebatida

Valorização da engenharia
Ética profissional é debatida entre profissionais na
Prefeitura de Alfenas

Ética e relacionamento profissional foram assuntos tratados
em reunião entre os engenheiros civis, inspetor-chefe de Alfenas
Antônio Azevedo; Luiz Fernando Rodrigues, da Secretaria de
Obras; e Gabriel Ferreira, da Secretaria de Desenvolvimento
Estratégico, no dia 17 de julho de 2018.
Leia: http://bit.ly/eticaprofdebatida

Fiscalização
Reunião em Divinópolis trata fiscalização e convênio
com Pará de Minas.

Representantes do Crea-Minas, empresas e setores de classe
se reuniram em Divinópolis, no dia 04 de setembro de 2018,
para apresentar as diretrizes da Gestão 2018/2020 do CreaMinas e os trabalhos realizados. Na ocasião, foi assinado um
contrato de mútua cooperação entre o Conselho e a prefeitura
de Pará de Minas.
Leia: http://bit.ly/fisceconvenio

Crea-Minas reúne lideranças em Passos

O presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Lucio Borges,
esteve no dia 29 de agosto de 2018, em Passos, onde apresentou
as prioridades da gestão, bem como o planejamento focado na
fiscalização.
Leia: http://bit.ly/passosreune

Crea-Minas discute produção agrícola e agroindustrial
no Norte de Minas

A Supervisão de Fiscalização do Agronegócio e a Inspetoria
de Salinas organizaram uma reunião, no dia 14 de agosto, para
explicar sobre a importância e os procedimentos de uma ação
de Fiscalização Regionalizada Dirigida (FRD). Participaram do
encontro os produtores rurais e os empreendedores das cadeias
produtivas do café e da cachaça, foco da FRD.
Leia: http://bit.ly/producaodiscutida

Crea-Minas e Prefeitura de Ituiutaba fiscalizam obras
de construção civil no município

Entre os dias 27 e 30 de agosto, foi realizada em Ituiutaba,
no Triângulo Mineiro, uma Fiscalização Preventiva e Integrada
(FPI). A FPI ocorreu em 62 obras e contou com a participação
de oito fiscais, sendo quatro do Crea-Minas e quatro da
Prefeitura.
Leia: http://bit.ly/ituiutabaficaliza

Eventos
Crea-Minas participa da Feira Internacional de
Pedras Preciosas

O Crea-Minas esteve presente na 28ª edição da Feira
Internacional de Pedras Preciosas (Fipp). Realizada
anualmente, em Teófilo Otoni, a Feira ocorreu entre os dias 15
e 19 de agosto e reuniu mineradores, fornecedores de matéria
prima, empresários de lapidação, compradores de pedras
preciosas e produtores de jóias.
Leia: http://bit.ly/eventopedraspreciosas

Datas comemorativas

Feriados
Confira quais são os feriados locais de setembro nos
municípios em que há unidades do Crea-Minas.
http://bit.ly/feriadossetembro

Agenda
Reuniões - Diálogo e Integração Crea-Minas
Montes Claros
25 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
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