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Ao Leitor
O Crea-Minas agradece a
participação nos eventos realizados
em Araxá, nos dias 10 e 11 de maio.
Além da Plenária Ordinária, houve
o Seminário Engenharia - Alavanca
para o Desenvolvimento e visita
técnica a CBMM.
O presidente do Crea-Minas,
engenheiro civil Lucio Borges,
destacou a participação maciça dos
conselheiros. “É muito bom reunir
mais de 95% dos conselheiros do
Crea aqui em Araxá para promover
o diálogo que norteia nossa
gestão”, enfatizou.

Plenária
A plenária seguiu seu rito usual
com votação da ata da reunião
anterior, relatos de processos
das Câmaras Especializadas,
Comissões e Grupos de Trabalho
e divulgação de comunicados.
Também foram aprovados os
planos de trabalho das oito
Câmaras Especializadas, das
Comissões de Renovação do Terço,
Ética Profissional, Educação, Meio
Ambiente, Transporte e Trânsito,
e dos Grupos de Trabalho de Meio
Ambiente e Saneamento Ambiental
e Estrutura Curricular e suas
atribuições para o ano de 2018.

Crea Júnior
Núcleo Araxá
O Crea-Minas Júnior agora
conta com um núcleo em
Araxá. Durante a abertura do
Seminário, foram empossados a
coordenadora-geral Carolina Flávia
Souza, o adjunto Raphael Russo
Borsatto e mais 10 estudantes.

fiscalização
Os fiscais das inspetorias
da região do Triângulo
participaram de reunião com
o presidente Lucio Borges
e o diretor de Relações
Institucionais Pedrinho da
Mata. Na ocasião foram
alinhados os objetivos da gestão
de fazer um Crea para todos.

CBMM
Os conselheiros visitaram a CBMM,
empresa brasileira que explora o nióbio
na região de Araxá. Na ocasião, eles
tiveram a oportunidade de conhecer

a história da companhia, o
posicionamento de mercado e o
planejamento. Os conselheiros também
foram à planta industrial e a uma
barragem em construção.

Seminário
Na noite do dia 10,
houve a abertura solene do
Seminário Engenharia - Alavanca
para o Desenvolvimento que
contou com a participação
de profissionais do Sistema,
inspetores do Crea-Minas,
prefeitos da região, membros
do Crea-Minas Júnior e outros
interessados.
A programação técnica
ocorreu no dia 11 com discussões
sobre o papel da engenharia na
gestão municipal, especialmente
os temas relacionados à gestão
ambiental e à importância do
trabalho técnico no diagnóstico,
elaboração de projetos e
execução de serviços para melhor
atendimento das demandas
públicas.
Os participantes também
debateram as habilidades
sócio-emocionais em tempos
de mudanças como as trazidas
pela denominada Indústria
4.0. A NBR 15.575, conhecida
como Norma de Desempenho,
que entrou em vigor em 2013,
foi tema de um dos painéis que
tratou das novas obrigações
para os envolvidos, desde o
responsável pelo projeto até o
usuário final.
A programação contou ainda
com apresentação da Mútua, com
palestra da Cemig Distribuição
sobre Segurança da População
– Obras civis x rede elétrica
de distribuição e com palestra
sobre o Simpósio Internacional
de Ferrocimento - Ferro 12, que
ocorrerá no Crea-Minas, de 15
a 18 de julho deste ano.
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