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Resultados
e Perspectivas
esde que iniciamos a Gestão 2012/2014, nossas metas são claras. Com
a visão de tornar o Crea-Minas referência no atendimento ao público,
na fiscalização, na valorização das profissões tecnológicas e fortalecer a
interlocução com a sociedade, trabalhamos firme nesses dois primeiros
anos e, após um balanço apurado, temos muito a
comemorar. Amparados por um planejamento estratégico
ousado, com projetos desafiantes que envolveram todos
os setores do Conselho, em dezembro de 2013 atingimos
61% de aproveitamento no Plano de Gestão. Esta edição
especial da Revista Vértice traz um balanço das nossas
atividades, mostrando os resultados já alcançados e o que
almejamos para 2014.
A partir da consolidação do nosso planejamento e
da definição da nossa visão, missão e valores, tomamos
como norte cinco temas estratégicos: especialização da
fiscalização, inserção social, formação e requalificação
profissional, desenvolvimento contínuo de tecnologias para
a simplificação de procedimentos e desenvolvimento e
gestão de pessoas.
Na fiscalização, as ações receberam um planejamento
detalhado, com a redistribuição e a contratação de mais
fiscais. Passamos a atuar de maneira mais orientativa e
preventiva em defesa da sociedade e da profissão, evitando
o exercício profissional por leigos. Revisamos os manuais
de exercício profissional, renovamos a frota de carros e
adquirimos iPads para atuação dos fiscais em campo.
Fizemos 53.385 ações em todo o Estado ao longo do ano
passado, um acréscimo de 54,08% em relação a 2012.
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Outro foco importantíssimo é a inserção da engenharia
nos debates de interesse público. Atuamos para além
da nossa atividade-fim, nos posicionando como um ator social, trazendo
à luz gargalos e assuntos de interesse da sociedade, mostrando que
os profissionais da área tecnológica são capazes de contribuir para o
desenvolvimento tão necessário e urgente em nosso país. Entre os projetos
de destaque estão os Encontros Regionais - em parceria com a Ouvidoria
Geral do Estado - a criação das Câmaras Temáticas, o Colégio de
Instituições de Ensino e a Câmara de Mediação e Arbitragem. O

Editorial
Crea-Minas focou ainda na articulação dos profissionais no debate de políticas
públicas, na celebração de convênios, na defesa do salário mínimo profissional,
no fortalecimento das Inspetorias e no aumento da representação no interior do
Estado. Nessa mesma linha, outro setor importante foi a estruturação do programa
de Comunicação. Inauguramos a TV e a Rádio Crea-Minas e estreamos nas redes
sociais para ampliarmos ainda mais a interatividade.
Incentivamos a formação e a requalificação profissional. Entre as ações já
realizadas nessa linha estão a Feicintec, feira que contou com a participação
de quase 600 estudantes de 54 instituições de ensino, e teve 167 trabalhos
apresentados. Destaque para o Colégio Estadual de Instituições de Ensino
que cadastrou 174 escolas e realizou quase cem palestras em todo o Estado.
Estimulamos o Crea-Jr com 19 novas unidades em 2013, totalizando 38 núcleos
ativos. Estamos investindo também em 54 salas de treinamento, espalhadas pelas
diversas regionais do Crea. Esses espaços servirão para a realização de cursos de
capacitação para os profissionais, estudantes e às entidades de classe.
Priorizamos o desenvolvimento contínuo da tecnologia para aumentar a
eficiência de nossas atividades. Disponibilizamos novos serviços através do nosso
Portal na internet, que inclusive foi todo atualizado e modernizado. Simplificamos
grande parte dos procedimentos para agilizar o atendimento também nos postos
de atendimento presenciais.
Por fim, e não menos importante, o desenvolvimento e gestão de pessoas
foi fundamental para alcançarmos os objetivos propostos. Criamos uma
política de desenvolvimento de Recursos Humanos, focada no treinamento
e capacitação para integrar os colaboradores na participação de debates
coletivos e sociais. Ampliamos também as ações de comunicação interna.
Todos esses resultados são fruto do engajamento de uma equipe competente
e comprometida, que acredita que o Conselho é e será a cada dia forte
referência na sociedade, defendendo os interesses sociais e humanos
e promovendo a valorização das profissões da área tecnológica.

Engenheiro Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
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Plano de Gestão 2012/2014

Mais de 60% do

Plano de Gestão

2012/2014

está concluído

Até

dezembro de 2013, o CreaMinas atingiu 61% de aproveitamento do Plano de Gestão
2012/2014. O resultado foi apresentado durante
o Seminário de Gestão Estratégica realizado em
fevereiro de 2014, com a presença de aproximadamente 80 gestores do Conselho que, durante
três dias, discutiram sobre desempenho, diretrizes e, principalmente, as prioridades para o
último ano da gestão.
Para avançar com visão do futuro, o CreaMinas utiliza modernas técnicas de planejamento
e gestão visando perceber a realidade e avaliar os
caminhos possíveis. O processo de construção
do Plano de Gestão de 2012/2014 ocorreu entre
os meses de fevereiro e dezembro de 2012. Esse
período foi essencial para consolidar diretrizes,
definir projetos estratégicos e pactuar objetivos.
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A

estratégia
sem tática é
o caminho
mais lento
para a
vitória.
Tática sem
estratégia
é o ruído
antes da
derrota.

Sun

Tzu
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Formulação Estratégica
A primeira etapa concentrou-se no
alinhamento dos compromissos assumidos
pela atual gestão e o planejamento estratégico vigente, iniciando com o levantamento
de propostas de projetos e ações para a
elaboração do Plano de Gestão, bem como
o estabelecimento dos temas estratégicos.
Todo o processo foi conduzido utilizando-se
a metodologia do Balanced Scorecard (BSC)
com estudos de conjuntura e de cenários,
análise Swot (Strenghs, weeknesses, opportunities, threats) ou, em português, Fofa (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças),
com foco nos resultados da organização.
Em agosto de 2012, o Seminário de
formulação Estratégica redefiniu a missão,
visão e valores do Conselho; identificou
necessidades e expectativas dos diversos
públicos do Crea-Minas, avaliou os projetos
correntes e potenciais, definindo os critérios
de priorização que orientaram a consolidação do portfólio de projetos. Os meses
seguintes foram dedicados à atualização
do mapa estratégico, definição de indicadores de desempenho, metas e iniciativas
estratégicas, paralelamente às ações de
capacitação dos gestores e implantação de
ferramentas de gestão.

Gestão estratégica
Ver o processo de planejamento
sob a ótica das pessoas, identificar as
expectativas e não apenas as demandas,
transformá-las em iniciativas e projetos
que gerem os resultados esperados, com
produtividade e eficácia, são os grandes
desafios da gestão estratégica.
Depois de um ano e meio de condução do Plano, o Crea-Minas analisou
o percentual de cumprimento dos temas
estratégicos da gestão tomando como
base a Matriz de Priorização dos Projetos
e os percentuais de entrega de produtos registrados na ferramenta de gestão
estratégica e gestão de projetos utilizada pelo Conselho, o GPWeb. A partir
da média ponderada desses valores, o
percentual de atingimento de cada tema
estratégico foi obtido e, consequentemente, o desempenho geral do Plano de
Gestão 2012/2014.
Para o Conselho, cumprir em aproximadamente um ano e meio mais de 60%
do Plano de Gestão é motivo de comemoração. E um motivo ainda maior de se empenhar para cumprir integralmente o que
foi planejado para o triênio 2012/2014.

Nota do Plano de Gestão 2012-2014

Critérios
1. Foi utilizada a Matriz ADG, adaptação da GUT, para a priorização dos projetos e iniciativas estratégicas, a mesma utilizada na
etapa de formulação estratégica, com os seguintes fatores:
[A] Abrangência: Número de públicos beneficiados pela iniciativa / projeto estratégico.
[D] Dimensão: Número de áreas do Conselho envolvidas no planejamento e execução da iniciativa / projeto estratégico.
[G] Gestão: Relevância para a consecução do plano de Gestão.
2. Os pesos atribuidos aos eixos temáticos foram baseados no patrocínio da alta gestão para as iniciativas / projetos estratégicos.
A

B

C

Peso (1 a 5)

Índice (0 a 1)

Nota (A x B)

Desenvolvimento Contínuo de Tecnologias com Simplificação de Procedimentos

3

0,48

1,44

Inserção Social

5

0,69

3,45

Especialização da Fiscalização(*)

4

0,08

0,32

Formação e Requalificação Profissional

4

0,98

3,92

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas

3

0,85

2,55

Subtotal

19

Temas Estratégicos

Média Aritmética Ponderada (∑C / ∑A) = 11,68 / 19

11,68
0,61

Índice / Percentual de Atingimento do Plano de Gestão: 0,61 = 61% (considerando o período de 01.01.2012 a 31.12.2013)
(*) Especialização da Fiscalização não é desempenho da fiscalização, e sim um projeto que pretende ir além da verificação do exercício profissional.
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Especialização
da Fiscalização

•
•
•
•

Especializar a fiscalização para atuar por modalidade de empreendimentos;
Ampliar o poder fiscal do Conselho;
Avançar para além da fiscalização e da regulamentação profissional;
Celebrar convênios de cooperação.

ficha técnica

Fiscalização

Especialização
da Fiscalização
Projeto estratégico
do Crea-Minas, a
especialização da
fiscalização possibilita
ações cada vez
mais abrangentes,
inteligentes e
assertivas.

Fiscalizações
Em 2013, o Crea-Minas realizou um número
maior de ações de fiscalização e também
reduziu o número de autos de infração.
Com a devida orientação, a maioria das
pessoas que receberam notificação regularizaram a obra ou serviço.
53.385 ações de fiscalização
+ 54,08% em relação a 2012
1.411 autos de infração
- 51,58% em relação a 2012
Encontros Regionais
Ações focadas nos 5 eixos temáticos do
projeto Encontros Regionais - alimentos,
impactos das chuvas, meio ambiente,
rodovias e urbanicidade.

Abrangência
Segurança
Qualidade
12

•• 11 Ações de fiscalização, abragendo
diversas atividades e empreendimentos;
•• 35 fiscais foi o número mínimo de
agentes em cada ação.

Alianças pela
Urbanicidade
O programa Alianças
pela Urbanicidade,
da Federação
das Associações
de Engenharia e
Arquitetura de Minas
Gerais (Faea-MG),
tem motivado
convênios de
cooperação técnica
entre o Crea-Minas,
prefeituras, Federação
e entidades de
classe. O objetivo é
apoiar e auxiliar os
gestores públicos
na implantação de
soluções para os
municípios através
de ações executadas
pelas Associações das
áreas tecnológicas.
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Manual de Fiscalização
O desenvolvimento das áreas tecnológicas é
constante, fazendo surgir uma multiplicidade de
novas especializações e interfaces no campo da
engenharia. Para acompanhar esse processo, o
Crea-Minas começou, em 2013, a elaborar um
novo manual de fiscalização. Nele, o foco são os
diversos tipos de empreendimentos, abrangendo
toda uma cadeia setorial. Ou seja, o trabalho
passa a ter orientação multidisciplinar.

Redistribuição - O Crea-Minas
realizou a redistribuição dos fiscais
para atender todas as cidades do
estado, através de suas inspetorias, inclusive as que não possuem
fiscais fixos.
Contratação - Em 2012, foram
contratados 12 novos fiscais e,
atualmente, são 98 agentes em
todo o estado.
Tecnologia - Para garantir mais
agilidade, em 2012, os fiscais
receberam iPads e foram treinados
para utilizar a versão do Sistema de
Fiscalização Móvel (GeFisc) para o
dispositivo.
Renovação - Também em 2012,
a frota de carros da fiscalização foi
totalmente renovada.
Processos
Em 2012 e 2013, as Câmaras Especializadas ampliaram os esforços
para dar andamento a processos que
estavam paralisados, especialmente
os referentes a autos de infração.

* Dados referentes a Out/2013

* Dados referentes a Out/2013
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Fiscalização

Fiscalização
em sintonia
com as
demandas
da sociedade

O

Especialização da fiscalização
O Crea-Minas está desenvolvendo o projeto de Especialização da
Fiscalização que institui a prática
da fiscalização por cada tipo de
empreendimento. Pelo novo modelo, em cada empreendimento são
distinguidas as diversas atividades
de engenharia necessárias para a
execução ou operação desse
empreendimento. Quando
totalmente implantado, o
novo sistema possibilitará
que a sociedade tenha um
melhor entendimento sobre
a atuação do Conselho,
além de facilitar todo o processo de fiscalização.
Ações da fiscalização
“Quando a fiscalização é
feita por alguém da área
específica daquela cadeia,
ela se torna mais assertiva,
já que o agente pode identificar com mais facilidade em
quais atividades é necessária
a presença de um profissional
habilitado”, explica Antônio Dias.

14

dinamismo econômico e as inovações tecnológicas
resultam em um crescente desafio para a regulamentação e fiscalização das atividades e exercício das
profissões das áreas tecnológicas. E para fazer frente
às novas demandas, o Crea-Minas definiu como
estratégico o projeto Especialização da Fiscalização, que abrange
a atuação por modalidade de empreendimentos, a ampliação do
poder fiscal do Conselho e a celebração de convênios, respondendo aos anseios da sociedade.
“Há uma cobrança de uma postura mais ativa por parte do
Conselho, incluindo o monitoramento e análise de projetos
de obras públicas”, observa o gerente Técnico e de Fiscalização do Crea-Minas, engenheiro de minas Antônio Dias Vieira.

Limites da fiscalização
Ao Crea cabe fiscalizar a regularidade do exercício e atividades das áreas de engenharia e
agronomia. O profissional ou empresa deve ter
registro no Conselho, estar em dia e observar
suas atribuições.
“O sistema de ensino é responsável pela
formação profissional e nossa função é
garantir que haja um profissional habilitado para o exercício daquela atividade.”,
argumenta o gerente.
O Crea-Minas deve estar atento à atuação dos profissionais e empresas das áreas
tecnológicas. A supervisora de Fiscalização,
técnica em eletrônica Patrícia Monteiro,
esclarece que em casos de
acidentes, o Conselho desloca fiscais até
o local com o intuito
de conferir ou levantar
dados relativos à sua área
de atuação e, desta forma,
auxiliar outros órgãos na
apuração dos fatos, garantindo uma resposta mais ágil para
a sociedade.
“O papel de um fiscal é elaborar laudos técnicos, levantar dados e fornecer informações sobre
a regularidade dos profissionais
e empresas envolvidos”, afirma
Patrícia Monteiro.
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PROJETO MUDA PAISAGEM URBANA
Política urbana, parcerias, corresponsabilidade
e sustentabilidade são princípios norteadores
de convênio entre Crea-Minas, Faea-MG,
entidades de classe e prefeituras

Crea-Minas realizou 14 visitas a prefeituras em 2013 para divulgar o projeto
Alianças pela Urbanicidade, idealizado
pela Federação das Associações de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Faea-MG).
O projeto é uma parceria entre a administração
pública e a sociedade civil organizada, que visa assistir o município em seus projetos, obras, problemas com entulhos nas calçadas, terrenos irregulares, lixo, queimadas, entre outros, promovendo a
qualidade de vida na cidade.
João Monlevade foi uma das cidades visitadas
e, em dezembro, firmou convênio para implantação
do projeto. Tendo como princípios a política urbana,
a corresponsabilidade e a sustentabilidade, o projeto será realizado por uma parceria firmada entre o
Crea-Minas, a Faea-MG, a AEJM e a prefeitura local.
“O convênio é totalmente sustentável economicamente, para cada real investido, o município tem um
retorno de três reais”, explica o assessor Cassius
Malaguti. Ele fala com conhecimento de causa, já
que foi o responsável pela execução de uma parceria
desse tipo em São Sebastião do Paraíso em 2012.
Nas apresentações ele conta um pouco da experiência, destacando que dos cidadãos que receberam
comunicados de irregularidades, cerca de 80% se
adequaram automaticamente, sem necessidade da
intervenção da fiscalização da prefeitura.
“Em vez de optar pela alimentação da indústria
das multas, Alianças pela Urbanicidade busca, por
meio de comunicação e diminuição da burocracia,
incentivar os proprietários a se regularizarem”, explica o presidente da Faea-MG, engenheiro civil Jean

Marcus Ribeiro. Ele ressalta que não há
transferência de funções. “Não multamos
e tampouco embargamos. Nossa função é
conscientizar. O cidadão tem, no mínimo,
duas oportunidades para se adequar”, lembra o presidente da Faea-MG. Nos casos
em que não houver as devidas regularizações, as equipes de fiscais da prefeitura e
do Crea-Minas realizam novas verificações
e, se for o caso, emitem notificações.
Além dessa contribuição para a devida
fiscalização, o convênio prevê apoio técnico
na elaboração de projetos de engenharia
para mobilidade e infraestrutura urbana e
auditoria nas obras, serviços e edificações
onde serão aplicados recursos municipais.
Para o presidente do Crea-Minas engenheiro civil Jobson Andrade, a parceria traduz
um princípio de sua gestão: valorizar o ambiente da Engenharia a partir da promoção
de experiências exitosas. Ou seja, transferir
conhecimento para o bem comum. “Não
basta ser um órgão fiscalizador, não basta
prestar um bom atendimento, o Crea-Minas
precisa ser eficiente naquilo que é institucional, legal e necessário”.
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Desenvolvimento
Contínuo de
Tecnologia com
Simplificação de
Procedimentos

Melhorar procedimentos;
Investir em tecnologia de ponta;
Facilitar o acesso aos serviços do Conselho;
Evitar aumento de custos;
Primar pelo planejamento, execução e
controle de projetos;
Definir metas claras e exequíveis.

Desenvolvimento Contínuo de Tecnologia com Simplificação de Procedimentos

Planejamento
Estratégia

Futuro

Projetos

ficha técnica

Resultados
Manter o foco em resultados aprimorando os processos internos
é uma das metas do Programa de Excelência na Gestão do CreaMinas. Para isso, busca consolidar a cultura de planejamento
por meio do gerenciamento da execução dos projetos do Plano
de Gestão 2012-2014. O resultado é a criação de um ambiente
interno favorável de modo a garantir a satisfação dos profissionais,
empresas e sociedade.

Formulação
Estratégica

Criada em 2012, a Gerência
de Planejamento e Gestão iniciou suas atividades
promovendo a realização do
Seminário de Formulação
Estratégica, do qual participaram os níveis estratégico e tático do Conselho.
Na ocasião, as principais
diretrizes da nova gestão
foram definidas como temas
estratégicos, norteando a
atualização do mapa elaborado em 2009, bem como
dos fundamentos da Instituição. O principal avanço foi
a ampliação dos conceitos,
em especial a definição do
Negócio e descrição dos objetivos estratégicos, refletindo
a atual postura do Conselho
de atuar além da fiscalização
e da regulamentação profissional, agregando cada vez
mais valor aos seus públicos.
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Fundamentos
Negócio: Segurança, continuidade e
confiabilidade no exercício das profissões de base tecnológica.
Missão: Defender os interesses
sociais e humanos, promovendo a
valorização profissional, o desenvolvimento sustentável e a excelência do
exercício das atividades profissionais.
Visão: Até 2014, ser referência no
atendimento ao público, na fiscalização e na valorização das profissões
tecnológicas, reconhecido pelos
profissionais, empresas, instituições
de ensino, entidades de classe e
sociedade.
Valores:

• Competência Tecnológica;
• Comprometimento;
• Ética;
• Participação e posicionamento

Temas
Estratégicos

Considerados estratégicos
no Plano de Gestão 20122014, o Crea desenvolve
projetos e ações com foco
nos temas: Desenvolvimento Contínuo de Tecnologias com Simplificação
de Procedimentos; Desenvolvimento e Gestão de
Pessoas; Especialização
da Fiscalização; Formação
e Requalificação Profissional; e Inserção Social. O
detalhamento das diretrizes desses temas orientou
a composição do portfólio
de projetos e possibilitou
seu alinhamento aos objetivos estratégicos.

social;
• Serviços de excelência à sociedade;
• Valorização profissional e funcional.
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Qualidade e
Eficiência
na Prestação
de Serviços

Plano
de Melhorias

Empenhado em atingir a excelência na gestão, o Conselho iniciou
em 2012 o Plano de Melhorias
2012/2014 do GesPública, resultante do segundo ciclo de avaliações do programa implantado em
2009.

Desburocratização

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização
– GesPública foi instituído pelo
Governo Federal para promoção
da gestão de excelência na administração pública, em todos os
seus níveis, visando contribuir para
a qualidade dos serviços prestados
ao cidadão e para o aumento da
competitividade do país.

GP-WEB

Implantado em
2012, o software
auxilia a equipe de
planejamento e os
gestores de projeto
no gerenciamento e
acompanhamento
do Plano de Gestão. A ferramenta é
utilizada por diversos
órgãos públicos e
instituições privadas
e apresenta algumas
características interessantes: solução
completa e integrada
para gestão estratégica e gerenciamento
de projetos; utiliza
plataforma web e a
versão básica é livre.

Os processos internos estão sendo
modelados com apoio de consultores
especializados, utilizando modernas
técnicas de gerenciamento de processos de negócio - BPM, visando
a simplificação, agilidade e melhoria
dos serviços prestados.

Resultados
• 60 horas de treinamento gerencial:
»» noções de planejamento
estratégico;

»» introdução ao gerenciamento

de projetos;
»» uso de software de planejamento e gestão de projetos.
• 23 projetos em execução.
• 15 projetos concluídos.
• 36 indicadores de desempenho
implantados, abrangendo todos os
objetivos estratégicos.
• 7 processos modelados
(4 finalísticos e 2 de apoio).
• 4 processos mapeados
(2 finalísticos e 2 de apoio).
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Tecnologia

ficha técnica

Desenvolvimento de Tecnologia

Dados
Informações
Segurança
Utilizar tecnologias
integradas,
potencializando e
otimizando as áreas
de Atendimento e
Fiscalização, além
dos demais processos
e serviços do CreaMinas é o objetivo da
área de Tecnologia
da Informação. A
manutenção e o
aprimoramento da
infraestrutura, o
suporte técnico e o
desenvolvimento de
sistemas garantem a
excelência na gestão
e a eficiência dos
processos internos.
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Certificado Digital Web
O Crea-Minas implementou
certificado digital web para
os serviços on-line como
AtendeWeb e A.R.T. Nacional.
Com isso, a utlização está
muito mais segura, já que toda
a comunicação é criptografada
impedindo interferências nos
dados trafegados entre os
servidores do Conselho e o
computador utilizado pelo
profissional. O processo é similar
ao utilizado em transações
bancárias on-line.
CRM para o Atendimento
Para garantir maior agilidade
no atendimento, o Conselho
adotou um sistema de Customer
Relationships Management
(CRM). Em 2013, realizou o piloto
na Sede e em algumas unidades
de atendimento da Regional
Metropolitana. Homologado, o
sistema será estendido para as
outras unidades do Crea-Minas.
+ 125% de capacidade
de armazenamento
Em 2013, os servidores do CreaMinas saltaram de
8,3 TB para 18,3 TB.
Serviços on-line
•• 14.379.993 - Requisições
de serviços on-line (Jan a
Dez/12)
•• 15.446.557 Requisições
de serviços on-line (Jan a
Nov/13).

Modernização e Ampliação
do Parque Tecnológico 2012/2013
•• 450 computadores PC
•• 9 computadores iMac
•• 90 notebooks
•• 120 Ipads
6 sistemas
(Novas funcionalidades)
•• AinWEB - sistema
web para controle e
acompanhamento de autos
de infrações e ações de
fiscalização.
•• Renovação do Terço
- o sistema permite o
gerenciamento do processo
de renovação anual de
um terço do Plenário do
Conselho.
•• A.R.T. - sistema
web de Anotação de
Responsabilidade
Técnica dos profissionais
registrados no Crea-Minas.
•• Registro de Profissionais
e Empresas - o sistema
permite o controle dos
profissionais e empresas
registrados no Conselho.
•• Núcleo Gestor de
Processos - o sistema é
utilizado para a gestão de
processos das Câmaras
Especializadas.
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Crea-Minas
opta por
termo cloud computing
ganhou visibilidade em 2008,
mas o conceito começou a se
desenvolver há mais de meio século
quando Herb Grosh postulou, na década de
1950, que o mundo inteiro iria operar em terminais alimentados por grandes centros de
dados. Dessa época até os dias de hoje, a
tecnologia da informação avançou e a utilização de nuvem tornou-se ordem do dia para
instituições que demandam infraestrutura de
T.I. flexível, como é o caso do Crea-Minas.
Para o Conselho, é fundamental garantir
que os serviços on-line
ofertados aos profissionais,
empresas e sociedade em
geral estejam permanenEm linhas gerais,
temente disponíveis. Com
cloud computing
essa diretriz, a Gêrencia de
é um formato de
Tecnologia da Informação
computação no
optou pela solução de
qual aplicativos,
hospedagem dos servidados e recursos
dores em nuvem. Sendo
de T.I. são
escalável, uma das princidisponibilizados
pais vantagens para uma
como serviço e
instituição submetida à Lei
pagos de acordo
8.666/1993 é o fato de a
com o uso. As
solução em nuvem favorepreocupações
cer o processo de crescom a largura
cimento do ambiente por
de banda,
meio de aditivos contratuespaço de
ais, garantindo agilidade no
armazenamento,
atendimento da demanda.
poder de
Outra vantagem que
processamento,
merece destaque é a reconfiabilidade
dução dos custos de equie segurança
pe especializada, infrasão postas de
estrutura e licenciamento
parte. Basta
de softwares, permitindo
uma ligação
ampliar os recursos (finanà nuvem, e as
ceiros e humanos) em sonecessidades,
luções e serviços para os
em termos de
profissionais e empresas.

tecnologias de
informação, são
satisfeitas.

paragarantirmaior
estabilidadede
serviçoson-line
DiferenciaisNotórios
Eficiência: usa somente os recursos que
precisa, evitando desperdício com ociosidade.
Segurança: Um servidor virtualizado
está dividido em uma nuvem de recursos
computacionais, assim um site não sai do ar
em caso de falha de algum componente físico
do servidor ou erro pessoal.
Escalabilidade: se a demanda de
serviços é variável, não precisa manter
uma super máquina que ficará ociosa e
nem contratar uma que não suporta a
demanda. A virtualização torna o processo
de upgrade/downgrade imediato. Também
elimina a burocracia para upgrade físico nos
equipamentos e ganha tempo.
Mobilidade: Com todos os recursos
disponíveis estando distribuídos e escaláveis
na nuvem, o cloud computing facilita a
criação de aplicações que podem ser
acessadas remotamente ou por dispositivos
móveis de uma forma economicamente viável.
Economia: Aumentam os recursos conforme
a demanda, e reduzem facilmente sem
mudanças físicas, garantindo que não se vai
pagar a mais pelo que não usa e nem gastar
demais quando precisar.
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Atendimento
Procedimentos

ficha técnica

•• 196 Certidões de Acervo
Técnico auditadas
A amostra envolveu todas
as regionais do Crea-Minas,
contemplando o exercício 2011.
•• Reciclagem
Promovida a reciclagem de
conhecimentos, em três turmas,
para cerca de 60 funcionários
responsáveis pela emissão de
Certidão de Acervo Técnico,
incluindo analistas técnicos.

Simplificar e agilizar a
prestação de serviços,
com procedimentos
uniformizados, é
a meta do projeto
Modernização do
Atendimento.

Acesso a serviços
Agilidade
Compromisso
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•• Carta de Serviços
Disponível no endereço
www.crea-mg.org.br,
traz informações sobre os
requisitos e documentos
necessários para cada
serviço, os canais e prazos de
atendimento das demandas.
•• Ainda em dúvida?
Confira no site do Conselho a
área de Perguntas Frequentes.
São perguntas e respostas das
dúvidas mais comuns sobre
anuidades, A.R.T.s e serviços
para profissionais e empresas.
•• Certidões on-line
Profissionais: Registro e
Quitação com e sem histórico,
Responsabilidade Técnica com
e sem histórico.
Empresas: Registro e Quitação
com e sem histórico e Certidão
de Consórcio.
Além disso, outras certidões
são emitidas on-line pelos
funcionários do Crea-Minas,

Simples
simplificando e agilizando
a emissão: Obra/Serviço;
Obra/Serviço negativa;
Acervo Técnico, Instalações
Elétricas, Negativa de Ética e o
Certificado de Registro.
•• 2ª via
A solicitação de 2ª via de
carteira profissional por
validade expirada agora pode
ser feita por e-mail. Confira os
contatos no site do Crea-Minas
(www.crea-mg.org.br).
•• E-mail
Outra novidade é que a Central
de Informações ganhou um
e-mail próprio para facilitar o
esclarecimento de dúvidas:
informacoes@crea-mg.org.br
•• Padronização
O horário nas unidades de
atendimento do Crea-Minas foi
padronizado e é monitorado
rotineiramente para que estas
prestem serviços de forma
ininterrupta nas 62 inspetorias,
04 postos de atendimento e 18
escritórios de representação.
•• 86.700 arquivos
Informações, orientações
e modelos de documentos
foram organizados no
sistema interno do Conselho
para facilitar o acesso e
garantir a uniformidade de
procedimentos por parte dos
funcionários, aumentando a
qualidade no atendimento.
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Sistema de
Gestão do
Atendimento
do Crea-Minas
O Sistema de Gestão do Atendimento é um dos
principais produtos em desenvolvimento no Crea-Minas,
fazendo parte do projeto estratégico de Modernização
do Atendimento, em execução pela Diretoria de Atendimento e Acervo.
Com o sistema implantado, tanto o público externo
do Crea-Minas como o interno poderão acompanhar os
trâmites dos processos. Estarão à disposição de todos,
on-line, as etapas de cada processo, iniciando-se no protocolo, passando pela execução, até a conclusão dos
serviços demandados.
Pontos Importantes:

Para o público externo: possibilidade de
acompanhamento pela internet da tramitação do
processo em tempo real, por parte do requerente,
com informações objetivas sobre o andamento
dos serviços.
Para o público interno: possibilidade de
registrar todos os atendimentos, sejam presenciais,
telefônicos, correios postal ou eletrônico, bem
como melhorar a gestão dos serviços pela análise
dos relatórios gerenciais gerados pelo sistema.

Cada serviço demandado ao Crea-Minas gera um
protocolo. Estes foram mapeados considerando todas
as etapas, possibilidades de tramitação e tempo de cada
etapa bem como foram excluídos os assuntos de protocolo que não mais estavam sendo utilizados. Há de se
destacar que haverá integração com os diversos sistemas informatizados utilizados atualmente pelo Conselho,
garantindo a agilidade dos processos.

Engenheiro Civil

Carlos Alberto Leal Manzan

Diretor de Atendimento e Acervo

Outra funcionalidade, aparentemente simples, mas de grande valia
na garantia da agilidade de trâmite dos
processos é a disponibilização de código de barras vinculado ao protocolo,
e a utilização de leitores de código de
barra (caneta), facilitando o recebimento e o encaminhamento dos processos.
O Sistema de Gestão do Atendimento (SGA) já está em fase de testes
nas Inspetorias das Regionais BH e
Metropolitana, para treinamento, verificação do funcionamento e aperfeiçoamento, visando sua implantação definitiva no segundo semestre de 2014.
O Crea-Minas, ao empregar tecnologias de ponta, busca otimizar o
fluxo de processos e documentos,
aprimorar o atendimento, gerir informações e conhecimentos e promover
a comunicação efetiva com seu público
alvo. Queremos com essas ações atingir a excelência na Gestão para que em
2014 sejamos também referência em
atendimento ao nosso público, que são
os profissionais e empresas vinculados
ao Crea-Minas e a sociedade brasileira
como um todo. •
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Inserção Social

• Integrar e articular profissionais em torno de temas
   de interesse e de políticas públicas;
• Ampliar o papel das entidades de classe;
• Articular com os diversos órgãos e organismos
   cujo fim seja o interesse público;
• Celebrar convênios para fiscalizações conjuntas e
   apoio técnico a municípios, órgãos fiscalizadores e
   regulamentadores e organismos não governamentais
   de interesse social;
• Apresentar projetos na esfera técnica, em benefício
   da categoria, para composição da agenda parlamentar;
• Defesa do salário mínimo profissional;
• Criação do piso salarial para profissionais servidores públicos;
• Fortalecer as inspetorias.
   » Investimentos, Estrutura Física, Apoio à atuação dos
     inspetores nos projetos regionais e locais de interesse
    de toda a classe.
     » Ampliar a representação do Crea-Minas para outros
   municípios do estado.
• Programa de Comunicação.
   » Utilização de redes sociais e mídia eletrônica.

Inserção Social

Encontros Regionais
Inserção Social
06 de agosto de 2012 29 de novembro de 2013

5 eixos temáticos

•• 60 Reuniões Preparatórias

ficha técnica

•• 12 Encontros Regionais

Demandas
Propostas
Monitoramento
A série de 12
Encontros Regionais:
Políticas Públicas e
Corresponsabilidade
Social foi promovida
pelo Crea-Minas e
pela Ouvidoria-Geral
do Estado.
Na primeira etapa,
o objetivo foi o
desenvolvimento
de diagnóstico
técnico regional e
propostas de soluções
das demandas
identificadas, que
foram consolidadas
em Cadernos de
Propostas específicos.
O monitoramento dos
encaminhamentos
de cada uma das
propostas será o foco
da segunda etapa do
projeto. Acompanhe
no endereço:
www.crea-mg.org.br/
EncontrosRegionais
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•• 12 Cadernos de Propostas
•• + 6.500 participantes
•• 77 Palestras

Alimentos

•• 1248 propostas
−− 205 Alimentos
−− 147 Impactos das Chuvas
−− 289 Meio Ambiente
−− 301 Rodovias
−− 306 Urbanicidade

Impacto das Chuvas

Parceiros

Meio Ambiente

Rodovias

Urbanicidade
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Encontros Regionais

Monitoramento
Encontros Regionais - Políticas
Públicas & Corresponsabilidade
Social, realizados em 2012 e 2013
pelo Crea-Minas em parceria com a Ouvidoria
Geral do Estado (OGE), tiveram como objetivo
levantar problemas e propostas para o desenvolvimento regional formulados pelos profissionais nas 12 regionais do Crea-Minas.
Cinco eixos orientaram o trabalho: Rodovias, Alimentos, Meio Ambiente, Impacto das
Chuvas, Urbanicidade. Dois técnicos responsáveis em cada eixo compõem o Fórum Técnico.
As propostas iniciais elaboradas nas Reuniões Preparatórias ocorridas nas 60 cidades sedes de Inspetorias foram discutidas e legitimadas
nas Oficinas dos 12 Encontros Regionais. Em
seguida as propostas aprovadas foram organizadas por instâncias de encaminhamento: aos
governos federal, estadual e municipais, às instâncias regionais (Comitês de Bacias, Microrregionais, Regiões Metropolitanas), como também
às instâncias do próprio Crea-Minas: Sede, Regionais, Inspetorias.
As propostas relativas ao governo Federal
serão encaminhas à União, ainda em 2014,
as de responsabilidade do Estado são incorporadas automaticamente pela OGE,
e as propostas para os municípios já foram encaminhadas aos prefeitos e presidentes das Câmaras Municipais, através de ofícios específicos entregues pelos
Inspetores. As propostas para o sistema
Crea-Minas (Sede, Regionais, Inspetorias) deverão orientar a pauta
de ações da entidade.
Dando continuidade ao projeto, em 2014

todos os esforços do Fórum Técnico serão concentrados no monitoramento das propostas.
O
monitoramento
será feito no “link“ Encontros Regionais, no portal
José Abílio Belo Pereira
do Crea-Minas. EnquanCoord. do Fórum Técnico
to a formulação das prodos Encontros Regionais
postas foi de atribuição
privilegiada dos profissionais, exercitando seu
olhar técnico, o monitoramento estará acessível
a qualquer cidadão.
O link Encontros Regionais terá todas as
informações geradas nos 12 encontros, em
especial a versão eletrônica dos 12 Cadernos
de Propostas, já publicados e encaminhados,
por região, a todos os profissionais do CreaMinas. As informações poderão ser acessadas
por Regional, por Eixo e por Instância de Encaminhamento.
O monitoramento será organizado pelo Fórum Técnico, com informações oriundas das instâncias governamentais (União, Estado,
Municípios) e do Crea-Minas.
As informações governamentais serão geradas por instâncias
centralizadas: Casa Civil, Ouvidoria
Geral do Estado, gabinetes dos prefeitos e presidências das Câmaras (nesse caso, por demanda
dos Inspetores).
O Fórum Técnico proporá à diretoria e aos conselheiros uma pauta de ações do
Crea-Minas, e acompanhará
sua implementação.

monitore

www.crea-mg.org.br/
encontrosregionais
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Inserção Social
Esferas técnicas
de articulação e
planejamento, as
Câmaras Temáticas
têm o propósito de
oferecer à sociedade
estudos, proposições e
projetos sobre grandes
temas da engenharia.

Câmaras Temáticas
Soluções Técnicas
Câmara Temática
de Mobilidade

Lançamento: 20 de julho de 2012

ficha técnica

O objetivo dessa Câmara é criar
um banco de dados sobre as
alternativas de transporte de
massa na Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH),
oferecendo uma avaliação da
engenharia mineira acerca do
transporte sobre trilhos e outros
modais.
Relatório Preliminar de
Mobilidade da RMBH.
•• I Workshop Nova Metrópole:
Transporte de Passageiros
Sobre Trilhos e Novas
Centralidades na RMBH.
Agosto de 2012.
•• II Workshop Planejamento,
Operação e Expansão do
Metrô de Belo Horizonte.
Setembro de 2012.
•• III Workshop BHTrans:
Plan Mob e BRT
Novembro de 2012.

Estudos
Vanguarda
Consenso
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•• I Painel da Indústria
Metroferroviária no Brasil,
exibiu o que há de mais
moderno na indústria e
na operação de sistemas
metroferroviários e ocorreu em
16 de outubro de 2012.

Seminário
Internacional
O Seminário Internacional de
Mobilidade Urbana, nos dias
12 e 13 de março de 2013,
reuniu representantes nacionais
e internacionais, dos setores
público e privado, para debater
a pesquisa acadêmica, as
formas de financiamento, as
tecnologias envolvidas, os
modos de operação e regulação
do transporte público, além de
apresentar as boas práticas
em mobilidade desenvolvidas
atualmente no mundo.

Origem-destino
A Câmara Temática de
Mobilidade participa do Comitê
Técnico de Mobilidade da RMBH,
que é um órgão consultivo
do governo do Estado e dos
municípios metropolitanos.
Dentre os trabalhos deste fórum,
merece destaque a Pesquisa
Origem-Destino para conhecer
os hábitos de mobilidade dos
34 municípios da região. Com
base no estudo e diagnóstico
da pesquisa serão definidos
os investimentos, ações e
políticas de mobilidade para
os próximos 10 anos. Em
dezembro, a Câmara divulgou,
em uma coletiva de imprensa,
as premissas do relatório de
Mobilidade
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Malha Rodoviária Federal
em Minas Gerais
Lançamento: 08 de maio de 2013

Em 2013, foram realizados quatro workshops e outros
dois estão previstos para 2014. Em seguida, técnicos
do Crea-Minas vão retornar às regiões e realizar estudos
aprofundados das rodovias federais e suas articulações com o
desenvolvimento econômico, descrevendo a situação atual e
propondo a criação ou aprimoramento dos arranjos produtivos.
4 workshops
•• I Workshop Rodovias
Anel Rodoviário, Rodoanel e Ferroanel
Belo Horizonte, maio
•• II Workshop Rodovias Federais
Vale do Aço e Vale do Rio Doce
BR 381, BR 254, BR 458 e BR 120
Governador Valadares, julho
•• III Workshop Rodovias Federais
BR 135, BR 251 e BR 365
Montes Claros, agosto
•• IV Workshop Rodovias Federais
BR 040, BR 383, BR 482, BR 499, BR 265
Conselheiro Lafaiete, novembro

Valorização do Profissional do
Crea-Minas no serviço público
Lançamento: 28 de maio de 2013

O objetivo desta Câmara é o fortalecimento das instituições
ligadas aos engenheiros/técnicos que atuam no setor público
no estado de Minas Gerais. No lançamento, estiveram
presentes diversas entidades que representam os profissionais
da engenharia no setor público como a Aplena, Singeo,
Sintamig, Assender, Senge-MG, Faea-MG e Aneac.
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Gestão da
Representação
em Conselhos
de Políticas
Públicas

identificação

O Crea-Minas trabalha para
aprimorar a representação
nos colegiados de políticas
públicas, tanto conselhos
quanto comitês, com
alinhamento da participação
de seus representantes. Esses
fóruns são espaços públicos e
plurais, onde deve predominar o
interesse coletivo na formulação
e na fiscalização de políticas
públicas para áreas específicas.

informação

• 12 conselhos de
políticas públicas
• 12 comitês de bacias
• 135 representantes
em conselhos e comitês

O Crea-Minas tem feito um
levantamento para identificar
em quais colegiados ou
segmentos sua representação
é mais necessária: meio
ambiente, recursos hídricos,
saneamento, cultura e turismo,
educação, saúde, mudanças
climáticas, transporte,
desenvolvimento urbano e
habitação.

Quando o Crea-Minas não
integra um desses colegiados
de políticas públicas que têm
interface com as profissões da
área tecnológica, define outras
estratégias para acesso às
informações e discussões.

Gestão
Além de manter atualizado
um banco de dados com as
nomeações de representantes,
com a indicação da vigência
do mandato e do segmento
de atuação, o Crea-Minas está
adotando um relatório mensal
de atividades padronizado
e programando reuniões de
acompanhamento e avaliação.
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Seminário
Comitês
de Bacia
Hidrográfica:
o papel e
a atuação
técnica do
Crea-Minas e
Abes
Realizado em 19
de novembro de
2013, o seminário
discutiu estratégias
do exercício da
representação
das entidades nos
Comitês, além de
promover a troca
de experiências
sobre a gestão das
águas no estado.
A importância
de nivelar os
conhecimentos, as
práticas e posturas
nesses fóruns
tiveram grande
destaque, assim
como o fato de ser
uma representação
que contribui com
uma visão técnica
sobre as bacias. O
objetivo é replicar o
modelo do seminário
para outros
segmentos em que
o Crea-Minas detém
representação.

Políticas públicas com olhar técnico
Representações do Crea-Minas em conselhos de políticas
públicas fortalecem interlocução com a sociedade
Os conselhos de políticas
públicas, instituídos a partir da
Constituição Cidadã (1988), são
um marco na construção da democracia brasileira. Sendo canais
institucionalizados de participação,
reconfiguraram as relações entre
Estado e sociedade, instituindo uma
nova modalidade de controle público
e de corresponsabilização quanto ao
desenho, monitoramento e avaliação
de políticas públicas.

habitação, meio ambiente, mobilidade urbana e acessibilidade. Para
que sua participação seja cada vez
mais efetiva, nos dois últimos anos
o Crea-Minas tem trabalhado para
aprimorar a gestão dessa representação. Embora já estivesse presente
em diversos conselhos, as discussões realizadas nesses espaços não
eram replicadas para os demais
profissionais. Com o acompanhamento das atividades de cada um
dos representantes tem sido posA engenharia está presente em
sível ampliar os debates sobre os
tudo que vai ao encontro dos intetemas relevantes para a categoria,
resses da sociedade e é importante
construindo e consoa participação mais
lidando propostas que
ativa do Conselho. O
reforçam a autoridade
Os conselhos de
Crea-Minas detém,
técnica da Engenharia.
políticas
públicas
são
atualmente, 135
espaços que sinalizam
representantes em
A gestão da reprea possibilidade de
conselhos e cosentação nos conselhos
representação de
mitês municipais,
de políticas públicas se
interesses coletivos
estaduais e federais.
insere no conjunto de
na cena política
Essa representaações desenvolvidas
e na definição da
ção é importante
pelo Crea-Minas que
agenda pública,
na medida em que
avançam para além de
apresentando um
possibilita contribuir
sua atividade-fim, que é
caráter híbrido, sendo,
com o olhar técnico
regulamentar e fiscalizar
ao mesmo tempo,
dos engenheiros,
o exercício dos profisparte do Estado
agrônomos e demais
sionais da área tecnolóe da sociedade.
profissionais da
gica. Ao mesmo tempo,
Com estrutura
área tecnológica na
essas ações valorizam
legalmente definida
gestão de planos sea atuação profissional e
e institucionalizada,
toriais e de políticas
fortalecem a interlocução
foram concebidos
públicas em áreas
com temas de interesse
como espaços de
como saneamento,
da sociedade. •
participação, de
controle público, para
a elaboração e gestão
de políticas.
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Assessoria Jurídica e Parlamentar
Cidadania
Assessoria Jurídica
especializada
defende os
interesses do
Crea-Minas.
Já a Assessoria
Parlamentar é um
espaço para que
os profissionais
exerçam o direito da
participação política.

Direitos
Monitoramento
Participação

O Crea-Minas, através da sua assessoria parlamentar, acompanha a
tramitação dos Projetos de Lei que se encontram no Congresso Nacional,
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que interessam às profissões
reguladas pelo Conselho. Esse monitoramento possibilita a abertura de espaço para participação direta dos profissionais do Crea-Minas na formulação das normas que lhes interessam. Para isso, a assessoria parlamentar
vai além do monitoramento e análise dos projetos em andamento, com a
mobilização de profissionais e outros segmentos da sociedade, elaboração
de proposições e pareceres, participação ativa em audiências públicas e
interlocução com parlamentares e frentes parlamentares de engenharia.
01
11
12
136
01
01
72
01
38
17
22
881

Parecer para comissões especiais.
Participações em audiências públicas.
Análises para proposições legislativas.
Acompanhamentos de proposições legislativas.
Apresentação de proposição legislativa.
Apresentação de Substitutivo a proposições legislativas.
Cartas e apoio a projetos de lei.
Realização de reunião pública.
Requerimentos e informações ao Poder judiciário.
Requerimentos e informações ao MPE.
Requerimentos e informações ao MPF.
Informações e esclarecimentos ao Executivo.

Remuneração de Peritos Judiciais
Em reunião pública promovida pelo Crea-Minas, em maio de 2012, o Conselho manifestou apoio à
aprovação do PL 1.135/2011 (antigo PL 2.794/2008), que trata da remuneração dos peritos judiciais
pelo Estado nos casos de justiça gratuita. O Conselho realizou essa mobilização por entender que
não basta a simples garantia formal da defesa dos direitos e o acesso aos tribunais, mas a garantia
da proteção material desses direitos, assegurando a todos os cidadãos, como prescreve o artigo 5º
Inciso LXXIV da Constituição Federal: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
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Inspeções Periódicas
Em tramitação na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, o Projeto de Lei 3.265/2012
foi encaminhado pelo Crea-Minas através da
Frente Parlamentar de Engenharia. O Projeto
de Lei determina a realização de inspeções
periódicas em edificações e cria o Laudo
de Inspeção Técnica (Lite) e a Certidão
de Inspeção Predial (CIP), regulamenta e
define condições, prazos, periodicidade,
competências e responsabilidades para
vistoria das edificações com o objetivo de
avaliar suas condições técnicas, funcionais
e de conservação ou recuperação. Tudo
isso garante as condições de funcionalidade
técnica e administrativa das edificações
existentes em Minas Gerais.

Frentes Parlamentares
de Engenharia
A atuação dos profissionais da área
tecnológica é de extrema relevância para o
desenvolvimento do país. Daí a importância
das frentes parlamentares de engenharia.
Elas funcionam como um importante canal
de interlocução entre os profissionais da área
tecnológica e a sociedade. Além disso, abrem
espaço para que as entidades representativas
dos profissionais participem do processo
legislativo e contribuam de forma qualificada
na elaboração de projetos de lei e nos debates
que pautam as políticas públicas. Estão ainda
sempre prontas para receber manifestações dos
profissionais de engenharia.

Crea-Minas reafirma as atribuições
dos profissionais da área tecnológica
O Crea-Minas utilizou diversos meios para esclarecer à sociedade
que as atribuições dos engenheiros, dos agrônomos e dos demais
profissionais da área tecnológica, tanto de nível médio quanto
superior, estão estabelecidas e consolidadas nas leis, decretos-leis
e nos decretos elencados na Resolução 1048 de nosso Sistema
Profissional, publicada em agosto de 2013.
Em ofício enviado às prefeituras e demais órgãos que contratam
serviços de profissionais da área tecnológica, o Crea-Minas
alertou os gestores sobre as responsabilidades de quem tenta impedir ou dificultar o exercício das
atividades na área da engenharia. No documento, o Conselho se manifesta a favor do legítimo
exercício das profissões e chama a atenção para o fato de que após a entrada em vigor da Lei
12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo
com a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais que regulam as atividades
destas áreas, alguns profissionais da engenharia estão sendo prejudicados e, em alguns casos,
impedidos ilegalmente de exercer suas atividades profissionais, em especial no âmbito das
prefeituras municipais.
Para os casos em que profissionais se sentiram prejudicados pela atuação de outros conselhos
profissionais ou instituições deliberativas, o Crea-Minas disponibilizou sua Assessoria Jurídica para
auxiliá-los na defesa do legítimo exercício de suas atividades.

Leia os documentos completos

http://www.crea-mg.org.br/Documents/oficio-exercicio-engenharia.pdf
http://www.crea-mg.org.br/Documents/Decisao-abenc-res51.pdf
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Crea-Minas/Funasa
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Cooperação Técnica

Apoio
Capacitação
Acesso a Recursos
O objetivo, pelo
Termo de Cooperação
16/2012, firmado entre
o Crea-Minas e a
Funasa, é capacitar e
apoiar tecnicamente
municípios com menos
de 50 mil habitantes
na elaboração do
Plano Municipal de
Saneamento Básico.
100 prefeituras,
associações e
consórcios =
459 municípios
beneficiados direta e
indiretamente.
Inicialmente, a
parceria previa
atendimento a 100
cidades mineiras,
mas com a priorização
da participação
dos consórcios
intermunicipais e
das associações
municipais, esse
número foi ampliado.
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Oficina
•• 3 módulos presenciais
•• 32 horas por módulo

Módulo 1

setembro de 2013
Formação dos grupos de trabalho
- comitê de coordenação e comitê
executivo; Mobilização social;
Sistema de informações para auxílio
à tomada de decisão; Diagnóstico
técnico-participativo dos quatro
componentes do saneamento:
abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo de
resíduos sólidos e drenagem.

Módulo 2

novembro de 2013
Prospectiva e planejamento
estratégico para o setor de
saneamento no município Programas, projetos e ações para
alcance do cenário de referência.

Módulo 3

fevereiro de 2014
Plano de execução; e Indicadores
de desempenho do Plano Municipal
de Saneamento Básico.

Apoio técnico

Além da capacitação, os
participantes contam com
o apoio de uma equipe
técnica para orientar
desde a mobilização da
população local até a
execução das obras.
•• 12 profissionais
compõem a equipe
de apoio:
São engenheiros,
administradores,
advogados e
sociólogos
selecionados entre
os 709 inscritos no
processo seletivo
simplificado realizado.
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Parceria entre o Crea-Minas e
a Funasa capacita municípios
para elaboração de Plano
Municipal de Saneamento Básico

Crea-Minas

Os consultores e instrutores contratados pelo Crea-Minas com recursos
repassados pela Funasa, através do convênio, além de ministrarem as aulas, oferecem apoio técnico para a elaboração,
O apoio oferecido aos municípios na elaboimplantação e manutenção dos planos
ração do Plano Municipal de Saneamento Básinos municípios participantes. A oficina começou
co (PMSB) é o grande diferencial da capacitação
em setembro e teve o terceiro e último módulo reoferecida pelo Crea-Minas, num convênio inédito
alizado em fevereiro de 2014. “Muito mais imporcom a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
tante que capacitar os municípios para a elaboA parceria visa auxilar os municípios a se aderação deste plano, é oferecer, de forma gratuita,
quarem à política de saneamento básico deterapoio técnico de especialista em administração,
minada pela Lei 11.445/2007, que estabelece
engenharia e ciências sociais. A oficina, além das
diretrizes nacionais para o saneamento básico e
atividades teóricas e práticas, partilha a tecnodetermina que o município é o responsável pela
logia e o conhecimento para implantar o plano”,
elaboração do plano.
frisa o fiscal e gestor do convênio
Inicialmente, o convênio previa
pelo Crea-Minas, engenheiro agri...o Crea busca
o atendimento a 100 cidades mineimensor Renato Chaves.
cumprir o
ras de até 50 mil habitantes, mas
Cabe ressaltar que o Creacom a priorização da participação
seu papel,
Minas está dando uma grande
dos consórcios intermunicipais e
contribuição colocando toda sua
partilhando a
das associações municipais, que
estrutura a serviço do projeto.
tecnologia e o
são multiplicadores, esse nú"A Funasa buscou em cada esmero foi ampliado e, hoje, 459
conhecimento
tado o parceiro mais adequado
municípios estão envolvidos
para execução desse trabalho.
já consolidado.
direta e indiretamente no
E, em Minas, o Conselho reunia
processo de capacitação.
as qualidades necessárias. Com
Para atender à legislação, o PMSB
suas regionais espalhadas por todo o estado
deve contemplar os quatro pilares do sae a competência técnica, podemos viabilizar a
neamento: tratamento de água, tratamenimplantação dessas políticas públicas tão esto de esgoto, manejo e coleta de resíduos
senciais", finaliza Gilson Queiroz.
e a destinação de águas pluviais, e para
O saneamento básico é muito importanelaborá-lo, os municípios devem incluir o
te para as cidades. A implantação desse serviço
diagnóstico da situação do saneamento local.
contribui para a prevenção e controle de doenças,
A decisão sobre os investimentos precisa ser
melhoria da limpeza pública e, consequentementransparente e democrática. As prefeituras devem
te, aumenta a qualidade de vida da população. No
assegurar as condições para efetiva participação
Brasil, nem 20% do esgoto é tratado. O restante
da sociedade e dos prestadores dos serviços
ainda é despejado aleatoriamente no meio amque não pertençam à administração. Para isso,
biente, contaminando o solo, os rios e os mananalém de divulgadas todas as atividades, devem
ciais. Para o presidente do Crea-Minas, engenheiro
ser criados canais de participação em cada etacivil Jobson Andrade, a participação do Conselho
pa de discussão e deliberação. “Como a gestão
na produção desses planos é muito importante,
municipal tem quatro anos, se deixarmos só para
pois eles vão contribuir para uma vida mais digna
o gestor definir o que fazer, ele vai pensar apenas
para toda a sociedade. “Disponibilizamos as sedes
nos seus quatro anos. Então a sociedade precisa
regionais do Conselho como base para as equipes
estar envolvida nisso para ultrapassar este período
de campo. Com isso, o Crea busca cumprir o seu
e pensar o futuro”, explica o então presidente da
papel, partilhando a tecnologia e o conhecimento
Funasa, engenheiro civil Gilson Queiroz.
já consolidado”, finaliza.
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A Câmara de
Mediação e
Arbitragem do CreaMinas incentiva a
utilização, pelos
profissionais das
áreas tecnológicas, da
conciliação, mediação
e arbitragem como
alternativas de
resolução de conflitos,
com celeridade,
flexibilidade,
economia e sigilo.

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

Lançamento da
CMA/CREA-MG

Instituída pela Portaria 177 de 23
de julho de 2012, a CMA foi lançada em 6 de dezembro desse
ano. Seu objetivo
é orientar e administrar soluções de conflitos
através da conciliação, mediação
e arbitragem nos
litígios que envolvam, direta ou
indiretamente, as
áreas tecnológicas abrangidas
pelo Crea-Minas.

Confiança

ficha técnica

Inserção Social

Convênio

Celeridade
Sigilo
Flexibilidade
74 procedimentos
de conciliação
•• 73 em Minas Gerais
Araxá, Belo
Horizonte, Montes
Claros, Unaí
•• 1 Internacional
Moçambique

977 Conciliações
sobre AIN e
anuidades
36

O convênio de
cooperação técnica firmado com a
Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, em 26 de novembro de 2013, tem por objetivo a
instauração e prestação de assistência jurídica aos procedimentos
de conciliação referentes aos
conflitos que envolvam, direta ou
indiretamente, matérias da área
tecnológica.

11 palestras de divulgação

Nos Encontros Regionais, a CMA
realizou palestras sobre conciliação, mediação e arbitragem, explicando ainda como acessar os
serviços ofertados pela Câmara.

1992

Data deste ano as primeiras
experiências do Crea-Minas em

conciliação através da Coordenadoria de Apoio à Comunidade.
Com um índice de resolução que
chega a 80%, a Coordenadoria já
atendeu centenas de casos.

Lei Mineira de Arbitragem

Minas Gerais foi o primeiro
Estado a ter uma lei estadual de
arbitragem promulgada. A Lei
Estadual 19.477/2011 dispõe
sobre a adoção de arbitragem
para solução de conflitos em que
o Estado seja uma das partes.

Capacitação
•• Workshop “Arbitragem, Mediação e Conciliação”,
13 de março de 2013
•• Treinamento de funcionários
nos métodos alternativos de
resolução de conflitos, em
especial a Conciliação - de 6
a 10 de maio de 2013
•• Apresentação dos procedimentos aos funcionários do
0800 e da fiscalização.

Seminário Nacional de
Arbitragem & Construção

O evento, realizado nos dias 10
e 11 de junho de 2013, em Belo
Horizonte, debateu soluções
para desafogar o judiciário. A
CMA/CREA-MG promoveu o
seminário em parceria com o
Instituto Brasileiro de Direito
da Construção (IBDiC), Comitê
Brasileiro de Arbitragem
(CBAr) e o Instituto Brasileiro
de Avaliações e Perícias de
Engenharia (Ibape-MG).
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CLÁUSULA ARBITRAL
Os conflitos existentes nas relações interpessoais e empresariais não devem ser considerados fatores negativos. A superação e as eventuais soluções dos litígios podem ser sinônimas
de amadurecimento das relações. O fator negativo decorre, muitas vezes, da não utilização do
método adequado para a solução. É desejável
que a solução de controvérsias ocorra no menor prazo possível, desde que resguardada a
faculdade das partes de manifestar e comprovar
seus argumentos devidamente.
Caso as partes não consigam chegar a
uma composição amigável, necessitando que
um terceiro decida o litígio, é importante que ele
tenha notório conhecimento da matéria objeto
da lide e que aja com imparcialidade, discrição
e competência.
A confidencialidade é outro fator desejável
para solução de conflitos, uma vez que preserva segredos do negócio e respeita a privacidade dos envolvidos, possibilitando a garantia da
solução somente com as partes interessadas,
evitando, assim, especulações prévias e desgastes desnecessários.
Para tanto, quando se tratar de relações
em que as partes sejam capazes e que tenham
como objeto do problema direitos patrimoniais
disponíveis (direitos negociáveis, que as partes
podem transacionar sem interferência do Estado), é prudente optar pela arbitragem, um método privado de solução de controvérsias com eficácia plena. A escolha pela arbitragem dar-se-á
através da convenção arbitral, que pode ser pelo
compromisso arbitral (opção após a existência
do conflito) ou cláusula compromissória (opção
inserida no contrato, prévia ao conflito).
Nesta matéria será enfocada a convenção
arbitral através da cláusula compromissória, que
proporciona às partes garantia de celeridade,
sigilo e decisão emitida por um especialista na
matéria, no caso de necessidade de recorrer a
algum método de solução de conflito.
O uso da cláusula arbitral cheia evita grandes desgastes às partes. Esse modelo de cláusu1

la arbitral contém todos
os requisitos necessários
à instauração da arbitragem, quais sejam, optar
por uma arbitragem institucional (instituição idônea), indicando o número
de árbitros (sempre em
número ímpar); o idioma
da arbitragem; a sede (local); se será por direito e
Camila Pereira Linhares
equidade e, sendo de diDiretora Executiva da
reito, quais as regras que
CMA/CREA-MG
serão aplicadas.
Frise-se que não se deve adotar, no contrato, a cláusula compromissória e a cláusula de
foro convencional para a mesma finalidade, uma
vez que o judiciário estatal é a regra e arbitragem
exceção para solução de controvérsias. Portanto,
se estiverem presentes ambas as cláusulas, estas
podem ser consideradas conflitantes. A Câmara
de Conciliação, Mediação e Arbitragem do CreaMinas, indica o seguinte modelo de cláusula:
“Toda e qualquer controvérsia originada ou
em conexão com o presente contrato será
resolvida por Arbitragem, a ser administrada pela CMA/CREA-MG - Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Minas Gerais, de acordo com o seu respectivo Regulamento de Arbitragem, por x
Árbitro(s)1, nomeados na forma do referido
Regulamento. A arbitragem terá sede na cidade de (a ser definida pelas partes), estará
sujeita às leis do Brasil (ou outra legislação,
se for o caso), e será conduzida no idioma
(a ser definido pelas partes). Indicar se será
por direito e/ou equidade.”
Muitas vezes não é possível prevenir um problema, mas a adoção da cláusula compromissória
de arbitragem adequada, pode ser sinônimo de
manutenção das relações, proporcionando um
melhor custo-benefício na solução de conflitos. •

A indicação de Árbitro deverá ser, obrigatoriamente, em número ímpar.
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Conhecimento

Inserção Social

Cultura

O Crea-Minas acredita que o acesso
à produção cultural é uma forma de
contribuir para uma sociedade mais
justa e solidária. O Crea Cultural, como é
conhecida a Associação dos Profissionais
do Crea-Minas, foi um parceiro
fundamental para a realização de
diversas ações. Além da parceria com o
Crea-Minas, a Associação realiza projetos
em parceria com a Puc-Minas, OAB-MG,
Fumec e diversas entidades de classe.

8 conferências
O projeto Convite
ao Pensar,
promovido em
parceria com o
Departamento de
Filosofia da PUC
Minas, ofereceu
oportunidade para
reflexão e debate
sobre temas
filosóficos presentes
no cotidiano.
Foram 8 eventos,
realizados de 17
de abril a 4 de
dezembro de 2013.
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xxxxxx

Acesso à cultura
Arte
Ideias

24 eventos no
interior de Minas

Lourenço
Baetas Neves

O Quarteto de Cordas Libertas,
o grupo Tudo Era Uma Vez,
com contos de Guimarães
Rosa e o violeiro Chico
Lobo se apresentaram em
diversas cidades. Em 2013, as
apresentações ocorreram em
Aimorés, Cataguases, Cláudio,
Esmeraldas, Governador
Valadares, Itaúna, João
Monlevade, Juiz de Fora,
Manhuaçu, Montes Claros,
Nova Lima, Oliveira, Ouro
Preto, Pará de Minas, Santos
Dumont e Uberlândia.

O trabalho de
pesquisa, restauração
e conservação
do acervo de
documentos do
primeiro presidente
do Crea-Minas é
realizado em parceria
com o Arquivo Público
Mineiro. As atividades
devem ser concluídas
em março de 2014
e o material passa a
fazer parte do acervo
do Centro de Memória
da Engenharia.

Encontro de
Violas
Chico Lobo e
Pedro Mestre
O DVD Encontro de
Violas com Chico
Lobo e Pedro Mestre
foi lançado em 4 de
setembro, na sede
do Crea-Minas, com
um show especial.
O documentário é
o registro de um
trabalho inédito
de valorização da
viola caipira e a
viola de campaniça,
intensificando a união
entre Brasil e Portugal.
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Acesso à cultura é sinal de progresso
personagem Dom Quixote, de Cera missão do Crea-Minas que torna esta parceria
vantes, registrou que “onde há músiimportante nas ações em defesa dos interesses
ca, não há maldade”. Quero amsociais e humanos, da valorização profissional,
pliar a noção de bondade. Diversos
do desenvolvimento sustentável e da excelência
pensadores, como o norte-americado exercício profissional.
no Martin Luther King e, antes dele,
Nós acreditamos que garantir acesso à noso irlandês Edmund Burke, afirmam,
sa
produção
cultural é uma forma de contribuir
com palavras variadas,
para a construção de uma sociedade que
que quando os bons se calam, os
contribuir
se sensibiliza com as questões sociais, que
maus triunfam. Isso quer dizer que a
se solidariza com a resolução dos probleparticipação de cada um de nós na para a
discussão e resolução das questões construção mas vividos por cada um e por todos nós.
que afligem nossa sociedade é imAcreditamos que a participação nos
de uma
prescindível para caminharmos, de
projetos
culturais e artísticos realizados pelo
mãos dadas, na direção de um país sociedade Crea Cultural constitui fator fundamental
que se
mais justo.
para que se possa ter um melhor enten-

Criada pelos profissionais em 16 sensibiliza dimento dos problemas da sociedade em
que vivemos e, em consequência, uma mede setembro de 2008, a Associação
com as
lhor consciência de nossos direitos e deveCultural dos Profissionais do Crea-Miquestões
res de cidadãos. E, à medida que nossas
nas (Crea Cultural) investe na cultusociais
cidades ampliam o número de cidadãos
ra, no conhecimento científico e na
conscientes de seus direitos e deveres, as
conservação do patrimônio histórico e
atividades
de engenharia exigirão, cada vez mais,
artístico. E é justamente esse alinhamento com
melhores profissionais para seu exercício. •

Xadrez Solidário
Implantado em duas
unidades, o projeto é
realizado em parceria
com a Federação Mineira
de Xadrez. A proposta é
introduzir o ensino de xadrez
para crianças e adolescentes
do Lar dos Meninos São
Vicente de Paula e, no CreaMinas, para os aprendizes da
Associação Profissionalizante
do Menor (Assprom).
De 18 de março a 6 de
dezembro de 2013, foram
atendidos 75 adolescentes.
E o ano encerrou com o I
Campeonato de Xadrez entre
as entidades participantes.

Um olhar para o
Barroco Mineiro

Crea
em Pauta

O concurso fotográfico foi
a maneira do Crea Cultural
valorizar o barroco mineiro
e celebrar o bicentenário
da morte de Aleijadinho,
e o Crea-Minas apoiou a
iniciativa. Foram 35 inscritos
e as 70 fotos enviadas
compuseram a exposição
Um olhar para o Barroco
Mineiro, realizada na sede do
Crea-Minas. Os vencedores
foram Wellerson Fernandes,
Alexandre dos Santos e José
Francisco Gonçalves Neto. A
imagem que levou o primeiro
lugar retratou o profeta Joel.

Quinzenalmente,
às sextasfeiras, um filme
escolhido pelos
organizadores
era tema de
debates com
um convidado
especial. Em
2013, foram
cerca de 10
exibições.

Sintonia Fina
O projeto pretende
consolidar uma
opção cultural
para o intervalo
de almoço de
quem trabalha
no Crea-Minas e
nos arredores do
Conselho. O piloto
foi realizado durante
4 meses e a cada
dia era escolhido
um DVD com shows
e espetáculos. Em
2014, o projeto
continua e com
novidades para os
frequentadores.
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Infraestrutura

Inserção Social

Acesso a serviços
Agilidade
Compromisso
O Programa de
Obras melhora a
infraestrutura do
Conselho, garantindo
mais qualidade
e conforto. E dá
bom exemplo com
a recuperação de
imóveis tombados,
como o convênio com
o município de Santa
Luzia. O imóvel será
restaurado pelo CreaMinas e receberá
a nova sede da
inspetoria.

Investimento de

+ de R$ 5 milhões em obras
2013

5 reformas concluídas
•• Reforma do 9º andar da
sede do Conselho;
•• Construção das instalações sanitárias do Mezanino 1 (M1) da sede do
Conselho;
•• Instalação do sistema de
ar condicionado do 2º
pavimento da sede do
Conselho;
•• Instalação do sistema de
ar condicionado do 2º
subsolo;
•• Reforma do Centro de
Documentação na Cidade
Industrial.
1 obra concluída
Regional Uberlândia,
Bloco B, Auditório.
1 obra em andamento
Inspetoria de Itaúna.

1 obra licitada
Inspetoria de Patrocínio.
11 projetos elaborados
•• Reforma do 9º andar da
sede do Conselho;
•• Inspetoria de Itaúna;
•• Inspetoria de Patrocínio;
•• Inspetoria de Varginha;
•• Centro Cultural da Engenharia, em convênio com a
Associação de Ex-Alunos
da Escola de Engenharia
da UFMG;
•• Inspetoria de Santa Luzia,
•• Inspetoria/ Regional de
Uberaba;
•• Reformas dos sanitários
do Mezanino 1 (M1) da
sede do Conselho;
•• Reforma Plenário 6º andar
sede do Conselho;
•• Inspetoria de Unaí;
•• Inspetoria de Alfenas.

2012

09
••
••
••
••
••
••
••
••
••

obras de reformas concluídas
Reforma da Inspetoria de Contagem.
Reforma da Inspetoria de Caratinga.
Reforma da Inspetoria de Poços de Caldas.
Reforma da Inspetoria de Andradas.
Reforma da Inspetoria de Frutal.
Reforma da Inspetoria de Ipatinga.
Reforma da Inspetoria de Montes Claros.
Reforma da Inspetoria de Passos.
Reforma do Escritório de Representação de Três Pontas.

03
••
••
••

obras concluídas
Inspetoria São Sebastião do Paraíso.
Inspetoria de João Monlevade.
Regional Uberlândia, Bloco A.

02 projetos elaborados
•• Reforma do Centro de Documentação na Cidade Industrial;
•• Readequação do layout dos 11 pavimentos do edifício sede.
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Estamos
em

obras

Em 2014 estão previstos projetos, licitações e obras em Alfenas, Governador
Valadares, Itabira, Passos, Patrocínio,
Salinas, Santa Luzia, Teófilo Otoni, Uberaba e Varginha, dentre outras.
Com as novas instalações, as unidades
funcionarão em maior espaço, propiciando conforto para atender aos profissionais
da área tecnológica e melhoria na qualidade do atendimento.

Experiência de Iturama
Iturama foi uma das primeiras cidades brasileiras a
conseguir verba do governo federal para a construção
de uma Inspetoria. A verba, cerca de R$ 360 mil, foi
disponibilizada pelo Ministério Público do Trabalho.
Oriunda de multas trabalhistas, a liberação da verba
depende de um projeto que tenha relação direta com
a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.
Neste caso, a contrapartida é a realização de cursos
de capacitação para trabalhadores da construção civil.
O terreno foi cedido pela prefeitura e o projeto conta,
ainda, com a parceria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Pontal (Asseaat) e
da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg).
O investimento do Crea-Minas foi de R$ 60 mil reais.

Fotos: Robinho Fotos

A bem-sucedida experiência foi tema de reportagem
da TV Crea-Minas. O vídeo, que está disponível em
www.tvcreaminas.com.br ensina, passo a passo,
como replicar o convênio.
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Cooperação Técnica
Crea-Minas/MPE

O Crea-Minas mantém, desde 2010, um termo
de cooperação técnica com o Ministério Público do Estado para verificação do atendimento
aos requisitos mínimos pelos laudos de vistoria exigidos dos estádios de futebol, conforme
determinado pelo Ministério do Esporte.

Crea-Minas verifica conformidade dos laudos
de engenharia nos estádios de futebol
A vistoria das condições dos estádios de futebol
utilizados em competições oficiais no país foi
instituída pelo Decreto Federal 6.795/2009, que
regulamentou o artigo 23 do Estatuto de Defesa
do Torcedor (Lei 1.0671/2003), e pela Portaria
124/2009, alterada pela Portaria 238/2010 do
Ministério do Esporte, que estabelece os requisitos mínimos a serem atendidos.
A Portaria determina que as entidades responsáveis pela organização das competições oficiais de
futebol nos estados encaminhem aos Ministérios
Públicos Estaduais quatro laudos a serem expedidos por órgãos e autoridades competentes: o
de segurança, pela Polícia Militar, o de combate
a incêndio, pelo Corpo de Bombeiros Militar, o de
condições sanitárias e de higiene, pela Vigilância
Sanitária e o de Vistoria de Engenharia, a ser feito
por uma equipe composta, no mínimo, por um
engenheiro civil ou arquiteto e um engenheiro
eletricista, contratados pelo gestor do estádio.

Em alguns casos pode ser necessário um quinto
laudo, de estabilidade estrutural, que tem validade de cinco anos. Os demais devem ser revalidados a cada dois anos.
Através do termo de cooperação entre o CreaMinas e o Ministério Público, o MP encaminha
os laudos de vistoria de engenharia dos estádios
que recebem jogos do Campeonato Mineiro dos
módulos I e II, Campeonato Brasileiro, Copa do
Brasil e Copa Libertadores, para que o Conselho
faça a verificação de atendimento aos requisitos
mínimos estabelecidos no Anexo II da Portaria. Caso os quesitos sejam atendidos, o laudo
recebe a certificação. Aspectos como acessibilidade, sistema estrutural, impermeabilização,
cobertura, vedação, revestimentos, instalações
hidrossanitárias, instalações elétricas, Sistemas
de Proteção contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), esquadrias, bem como as instalações
de combate a incêndio são verificados.

Em 2013, o Crea-Minas verificou a conformidade e emitiu as
respectivas certidões de mais de 30 laudos de vistoria de engenharia.

•• Araxá - Estádio Municipal Fausto Alvim,
o Majestoso.
•• Belo Horizonte - Estádio Governador
Magalhães Pinto, o Mineirão, e Estádio
Raimundo Sampaio, a Arena Independência.
•• Divinópolis - Estádio Waldemar Teixeira de
Faria, o Farião.
•• Itabira - Estádio Israel Pinheiro.
•• Montes Claros - Estádio José Maria Melo,
o Campo do Cassimiro.
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•• Muriaé - Estádio Soares de Azevedo.
•• Nova Lima - Estádio Municipal Castor
Cifuentes, o Alçapão do Bonfim ou Penidão.
•• Patos de Minas - Estádio Zama Maciel, a Arena
DB (DanBred) e Estádio Bernardo Rubinger de
Queiroz, a Arena Kickball ou Bernardão.
•• Patrocínio - Estádio Municipal Júlio Aguiar.
•• Tombos - Estádio Antônio Guimarães Almeida.
•• Varginha - Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz
de Melo, o Melão.

Revista Vértice Especial

Foto: Breno Pataro

O Conselho visitou, com a Federação Mineira de Futebol, diversos estádios.
Foram 15 visitas, em 11 cidades. Confira:

Crea-Minas

Escritórios
e Inspetorias

ficha técnica

Integração

Interiorização
Compromisso
Facilidade

As unidades de atendimento facilitam o acesso aos
serviços do Conselho e ampliam a participação
nas discussões acerca do desenvolvimento das
cidades, do campo e das indústrias.
Com a representação local, o Crea-Minas mostra
a relevância da engenharia para o desenvolvimento
da cidade, valorizando a profissão e garantindo
procedimentos técnicos adequados.

18
2

escritórios de representação
inaugurados em 2012 e 2013.
novas inspetorias do Crea-Minas
foram instaladas no mesmo período.
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Unidades de Atendimento
Inspetoria de Alfenas
uu Av. São José, 715, Centro, CEP 37130-000
QQ (35) 3291-3922 / (35) 3292-1892
OO alfenas@crea-mg.org.br

ficha técnica

Inspetoria de Almenara
uu Rua Antônio Gil, 222, Centro,
CEP 39900-000
QQ (33) 3721-1812 / (33) 3721-1865
OO almenara@crea-mg.org.br
Inspetoria de Andradas
uu Rua Coronel Eduardo Amaral, 800,
Centro, CEP 37795-000
QQ (35) 3731-7574
OO andradas@crea-mg.org.br
Inspetoria de Araçuaí
uu Rua do Vitória, 109, Vila Magnólia,
CEP 39600-000
QQ (33) 3731-2129
OO aracuai@crea-mg.org.br
Inspetoria de Araguari
uu Av. Cel. Teodolino P. Araújo, 1.273,
Sala 101/103, Centro, CEP 38441-092
QQ (34) 3242-1560 / (34) 3241-7841
OO araguari@crea-mg.org.br
Inspetoria de Araxá
uu Av. João Moreira Sales, 200,
Bairro Arasol, CEP 38182-264
QQ (34) 3661-3788
OO araxa@crea-mg.org.br
Inspetoria de Arcos
uu Av. Magalhães Pinto, 321, Centro,
CEP 35588-000
QQ (37) 3351-2329 / (37) 3351-4492
OO arcos@crea-mg.org.br
Inspetoria de Barbacena
uu Rua Visconde de Carandaí, 46, Centro,
CEP 36200.046
QQ (32) 3331-0869 / (32) 3331-5926
OO barbacena@crea-mg.org.br
Inspetoria de Belo Horizonte
uu Av. Álvares Cabral, 1.600,
Santo Agostinho, CEP 30170-001
QQ (31) 3299-8901
OO belohorizonte@crea-mg.org.br
Inspetoria de Betim
uu Av. Juscelino Kubitschek, 140,
Sala 404, Centro, CEP 32680-000
QQ (31) 3532-2043
OO betim@crea-mg.org.br
Inspetoria de Bom Despacho
uu Rua Vigário Nicolau, 402, Centro,
CEP 35600-000
QQ (37) 3522-2575
OO bomdespacho@crea-mg.org.br
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Inspetoria de Caratinga
uu Rua João Pinheiro, 241A, Centro,
CEP 35300-037
QQ (33) 3321-6033
OO caratinga@crea-mg.org.br

Inspetoria de Itajubá
uu Praça Theodomiro Santiago, 160,
Sala 03 e 04, Centro, CEP 37500-000
QQ (35) 3622-0783 / (35) 3622-5115
OO itajuba@crea-mg.org.br

Inspetoria de Montes Claros
uu Av. Norival Guilherme Vieira, 70,
Ibituruna, CEP 39401-289
QQ (38) 3221-3841 / (38) 3222-3672
OO montesclaros@crea-mg.org.br

Inspetoria de Cataguases
uu Av. Astolfo Dutra, 458, Centro, CEP
36770-001
QQ (32) 3421-4852 / (32) 3422-6093
OO cataguases@crea-mg.org.br

Inspetoria de Itaúna
uu Praça Dr. Augusto Gonçalves, 146,
Sala 308, Centro, CEP 35680-054
QQ (37) 3242-1670
OO itauna@crea-mg.org.br

Inspetoria de Muriaé
uu Av. Constantino Pinto, 78, Centro,
CEP 36880-000
QQ (32) 3721-2110
OO muriae@crea-mg.org.br

Inspetoria de Conselheiro Lafaiete
uu Av. Mario Pereira Rodrigues, 07, Sala 19,
Centro, CEP 36400-000
QQ (31) 3762-3773 / (31) 3763-1609
OO lafaiete@crea-mg.org.br

Inspetoria de Ituiutaba
uu Rua Zumbi dos Palmares, 603,
Setor Norte, CEP 38300-174
QQ (34) 3261-7412 / (34) 3261-7129
OO ituiutaba@crea-mg.org.br

Inspetoria de Nova Lima
uu Rua Tiradentes, 61, Centro, CEP 34000-000
QQ (31) 3542-3465
OO novalima@crea-mg.org.br

Inspetoria de Contagem
uu Rua Hungria, 52, Novo Eldorado,
CEP 32341-440
QQ (31) 3391-6959
OO contagem@crea-mg.org.br

Inspetoria de Iturama
uu Rua Goiás, s/nº, Lotes 08 e 09, Quadra
156, Bairro Boa Vista, CEP 38280-000
QQ (34) 3411-3247
OO iturama@crea-mg.org.br

Inspetoria de Curvelo
uu Rua Juvenal Borges, 19, Centro,
CEP 35790-000
QQ (38) 3721-3067
OO curvelo@crea-mg.org.br

Inspetoria de Janaúba
uu Rua Tupinambás, 298, Centro,
CEP 39440-000
QQ (38) 3821-1688
OO janauba@crea-mg.org.br

Inspetoria de Diamantina
uu Rua do Bonfim, 81, Centro,
CEP 39100-000
QQ (38) 3531-3828
OO diamantina@crea-mg.org.br

Inspetoria de Januária
uu Av. São Francisco, 204, Centro,
CEP 39480-000
QQ (38) 3621-1294
OO januaria@crea-mg.org.br

Inspetoria de Divinópolis
uu Rua Rio de Janeiro, 766, Centro,
CEP 35500-009
QQ (37) 3222-8624 / (37) 3222-9049
OO divinopolis@crea-mg.org.br

Inspetoria de João Monlevade
uu Rua Maria Antônia Cota, 91,
Bairro JK, CEP 35930-694
QQ (31) 3852-2521 / (31) 3852-3070
OO monlevade@crea-mg.org.br

Inspetoria de Frutal
uu Praça Dr. França, 155, Centro,
CEP 38200-000
QQ (34) 3421-9402 / (34) 3421-8951
OO frutal@crea-mg.org.br

Inspetoria de Juiz de Fora
uu Rua Halfeld, 414, Sala 306 a 310,
Centro, CEP 36010-000
QQ (32) 3215-4278 / (32) 3218-9222
OO juizdefora@crea-mg.org.br

Inspetoria de Governador Valadares
uu Av. Jequitinhonha, 220, Ilha dos Araújos,
CEP 35020-250
QQ (33) 3271-3122 / (33) 3277-9637
OO valadares@crea-mg.org.br

Inspetoria de Lavras
uu Av. Sylvio Menicucci, 1706,
Bairro Perimetral, CEP 37200-000
QQ (35) 3821-6396
OO lavras@crea-mg.org.br

Inspetoria de Passos
uu Av. Comendador Francisco Avelino Maia,
3.770, Bairro Belo Horizonte,
CEP 37900-017
QQ (35) 3521-5414 / (35) 3522-3589
OO passos@crea-mg.org.br

Inspetoria de Ipatinga
uu Rua Uberlândia, 96, Centro,
CEP 35160-024
QQ (31) 3822-6522 / (31) 3822-2265
OO ipatinga@crea-mg.org.br

Inspetoria de Machado
uu Praça Antônio Carlos, 100, Centro,
CEP 37750-000
QQ (35) 3295-2258 / (35) 3295-1999
OO machado@crea-mg.org.br

Inspetoria de Patos de Minas
uu Av. Padre Almir Neves de Medeiros, 116,
Sobradinho, CEP 3870-111
QQ (34) 3821-0700 / (34) 3814-0534
OO patosdeminas@crea-mg.org.br

Inspetoria de Itabira
uu Rua José Bragança, 278, Centro,
CEP 35900-244
QQ (31) 3831-7249 / (31) 3834-4484
OO itabira@crea-mg.org.br

Inspetoria de Manhuaçu
uu Rua Agentil Antônio da Silva, 29,
Bairro Alfa Sul, CEP 36900-000
QQ (33) 3331-6130
OO manhuacu@crea-mg.org.br

Inspetoria de Patrocínio
uu Rua Presidente Vargas, 1.589,
Lojas 3, 5 e 7, Centro, CEP 38740-000
QQ (34) 3831-5005 / (34) 3831-6533
OO patrocinio@crea-mg.org.br

Inspetoria de Oliveira
uu Av. Pinheiro Chagas, 177, Centro,
CEP 35540-000
QQ (37) 3331-4110 / (37) 3331-2474
OO oliveira@crea-mg.org.br
Inspetoria de Ouro Branco
uu Av. Marisa de Souza Mendes, 1.177,
Sala 05, Pioneiros, CEP 36420-000
QQ (31) 3742-3077 / (31) 3742-1600
OO ourobranco@crea-mg.org.br
Inspetoria de Ouro Preto
uu Rua Henri Gorceix, 96, Centro,
CEP 35400-000
QQ (31) 3551-4872 / (31) 3551-6403
OO ouropreto@crea-mg.org.br
Inspetoria de Pará de Minas
uu Rua Sacramento 356, Centro,
CEP 35660-001
QQ (37) 3231-3300
OO parademinas@crea-mg.org.br
Inspetoria de Paracatu
uu Rua Professora Belmira Chaves, 95,
Centro, CEP 38600-000
QQ (38) 3672-1646 / (38) 3672-3670
OO paracatu@crea-mg.org.br
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Inspetoria de Pedro Leopoldo
uu Rua Otoni Alves, 345, Loja 01, Centro,
CEP 33600-000
QQ (31) 3662-5535 / (31) 3661-2569
OO pedroleopoldo@crea-mg.org.br

Inspetoria de São Sebastião do Paraíso
uu Rua Argentina, 115, Jardim América I,
CEP 37950-000
QQ (35) 3558-1161 / (35) 3558-1269
OO ssparaiso@crea-mg.org.br

Inspetoria de Pirapora
uu Av. Salmeron, 252, Centro, CEP 39270-000
QQ (38) 3741-3635
OO pirapora@crea-mg.org.br

Inspetoria de Sete Lagoas
uu Rua Renato Feio, 89, Centro,
CEP 35700-000
uu (31) 3771-2690 / (31) 3772-3240
OO setelagoas@crea-mg.org.br

Inspetoria de Poços de Caldas
uu Rua Tutóia, 218, Bairro Jardim dos
Estados, CEP 37701-080
QQ (35) 3712-8829 / (35) 3722-2657
OO pocosdecaldas@crea-mg.org.br
Inspetoria de Ponte Nova
uu Av. Dom Bosco, 210, Palmeiras,
CEP 35430-232
QQ (31) 3881-3517 / (31) 3881-2582
OO pontenova@crea-mg.org.br
Inspetoria de Pouso Alegre
uu Av. Dr. João Beraldo, 370, Centro,
CEP 37550-000
QQ (35) 3423-2242 / (35) 3421-2016
OO pousoalegre@crea-mg.org.br
Inspetoria de Salinas
uu Rua Padre Salustiano, 190, Centro,
CEP 39560-000
QQ (38) 3841-1538
OO salinas@crea-mg.org.br
Inspetoria de Santa Luzia
uu Av. VIII, 90, Bairro Carreira Comprida,
CEP 33043-090
QQ (31) 3641-3412 / (31) 3641-2760
OO santaluzia@crea-mg.org.br
Inspetoria de São João Del Rei
uu Rua Dr. José Mourão, 51, Centro,
CEP 36300-128
QQ (32) 3371-7001
OO sjdelrei@crea-mg.org.br
Inspetoria de São Lourenço
uu Rua Melo Viana, 91, Sala 308, Edifício
Nacional, Centro, CEP 37470-000
QQ (35) 3332-4033 / (35) 3332-4695
OO saolourenco@crea-mg.org.br

Inspetoria de Teófilo Otoni
uu Rua Epaminondas Otoni, 35, Marajoara,
CEP 39802-010
QQ (33) 3522-1300 / (33) 3522-6741
OO teofilootoni@crea-mg.org.br
Inspetoria de Ubá
uu Rua Treze de Maio, 95, Loja 110 a 112,
Centro, CEP 36500-000
QQ (32) 3532-3215 / (32) 3531-3226
OO uba@crea-mg.org.br
Inspetoria de Uberaba
uu Av. Leopoldino de Oliveira, 1.020,
Parque do Mirante, CEP 38081-000
QQ (34) 3312-1322 / (34) 3332-2634
OO uberaba@crea-mg.org.br
Inspetoria de Uberlândia
uu Av. Anselmo Alves dos Santos, 1.240,
Santa Mônica, CEP 38408-150
QQ (34) 3236-5470 / 3255-7825
OO uberlandia@crea-mg.org.br
Inspetoria de Unaí
uu Rua Professor Olímpio Gonzaga, 298,
Centro, CEP 38610-000
QQ (38) 3676-1152 / (38) 3676-7845
OO unai@crea-mg.org.br
Inspetoria de Varginha
uu Rua Pres. Arthur Bernardes, 240,
Vila Pinto, CEP 37010-710
QQ (35) 3221-3000 / (35) 3221-7245
OO varginha@crea-mg.org.br
Inspetoria de Viçosa
uu Praça Silviano Brandão, 170, Sala 110,
Centro, CEP 36570-000
QQ (31) 3891-1755 / (31) 3891-1755
OO vicosa@crea-mg.org.br

Postos de Atendimento
Inspetoria de Contagem
Posto de Atendimento Cidade Industrial
OO Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 801, Cidade
Industrial, CEP 32210-000
OO (31) 3384-5500
OO cidadeindustrial@crea-mg.org.br

Posto de Atendimento Minascasa
uu Av. Bernardo Vasconcelos, 2.450, Loja
27A, Shopping Minascasa, Ipiranga, CEP
31160-440
QQ (31) 3426-6362
OO minascasa@crea-mg.org.br

Inspetoria de Belo Horizonte
Posto de Atendimento Funcionários
uu Rua Ceará, 1.584, Loja 03, Ed. Colúmbia,
Funcionários, CEP 30150-311
QQ (31) 3223-0342 / FAX (31) 3223-0887
OO funcionarios@crea-mg.org.br

Posto de Atendimento Pampulha
uu Av. Antônio Carlos, 8.100, Loja 109 e
110, Pampulha Mall Shopping, Pampulha,
CEP 31270-000
QQ (31) 3441-9340
OO pampulha@crea-mg.org.br

Escritórios de Representação
Inspetoria de Araguari - Escritório de
Representação de Monte Carmelo
uu Rua Ronan Cardoso Naves, 1.777,
Bairro Vila Nova, CEP 38500-000
QQ (34) 3842-3635
QQ montecarmelo@crea-mg.org.br

Inspetoria de Passos - Escritório de
Representação de Cássia
uu Praça Getúlio Vargas, Loja 01,
Terminal da Rodoviária, CEP 37980-000
QQ (35) 3541-2450
OO cassia@crea-mg.org.br

Inspetoria de Diamantina - Escritório
de Representação de Capelinha
uu Rua Dr. Hermelindo, 382, Centro,
CEP 39680-970
QQ (33) 3516-2005
OO capelinha@crea-mg.org.br

Inspetoria de Patos de Minas Escritório de Representação de São
Gotardo
uu Rua Dr. Moacir, 330, Centro,
CEP 38800-000
QQ (34) 3671-2824
OO saogotardo@crea-mg.org.br

Inspetoria de Gov. Valadares - Escritório de Representação de Aimorés
uu Av. Raul Soares, 355, Centro,
CEP 35200-000
QQ (33) 3267-4917
OO aimores@crea-mg.org.br
Inspetoria de Itabira - Escritório de
Representação de Guanhães
uu Rua Dr. Odilon Behres, 197, Centro,
CEP 39740-000
QQ (33) 3421-2955
OO guanhaes@crea-mg.org.br
Inspetoria de Itajubá - Escritório de
Representação de Paraisópolis
uu Av. José Pereira de Souza Dias, s/nº,
Sala do Terminal Rod. João de Paula
Cabral
QQ (35) 3651-3194
OO paraisopolis@crea-mg.org.br
Inspetoria de Januária - Escritório de
Representação de Manga
uu Praça Costa e Silva, 1.477, Centro,
Sede da Prefeitura, CEP 39460-000
QQ (38) 3615-1274
OO manga@crea-mg.org.br
Inspetoria de João Monlevade Escritório de Representação de Barão
de Cocais
uu Praça Monsenhor Geraldo Magela
Pereira, 316, Centro, CEP 35970-000
QQ (31) 3837-6067
OO baraodecocais@crea-mg.org.br
Inspetoria de Juiz de Fora - Escritório
de Representação de Santos Dumont
uu Rua Técnico Panamá, 45, Bairro Quarto
Depósito, CEP 36240-000
QQ (32) 3251-0853
OO santosdumont@crea-mg.org.br
Inspetoria de Oliveira - Escritório de
Representação de Cláudio
uu Av. Presidente Tancredo Neves, 152,
Centro, CEP 35530-000
QQ (37) 3381-4815
OO claudio@crea-mg.org.br
Inspetoria de Paracatu - Escritório de
Representação de João Pinheiro
uu Rua Frei Dionísio, 93, Centro,
CEP 38770-000
QQ (38) 3561-5113
OO joaopinheiro@crea-mg.og.br

Inspetoria de Pirapora - Escritório de
Representação de Várzea da Palma
uu Rua Salvador Roberto, 1.309, Centro,
CEP 39260-000
QQ (38) 3731-4911
OO varzeadapalma@crea-mg.org.br
* Inaugurado em 2014
Inspetoria de Poços de Caldas Escritório de Representação de
Muzambinho
uu IFET - Estrada de Muzambinho, km 35,
Bairro Morro Preto, CEP 37890-000
QQ (35) 3571-1155
OO muzambinho@crea-mg.org.br
Inspetoria de Pouso Alegre - Escritório
de Representação de Santa Rita do
Sapucaí
uu Av. Francisco Andrade Ribeiro, 543, Bairro
Família Andrade, CEP 37540-000
QQ (35) 3471-6462
OO santaritadosapucai@crea-mg.org.br
Inspetoria de Santa Luzia - Escritório
de Representação de Caeté
uu Av. João Pinheiro, 2.590, Vila Zelinda,
CEP 34800-000
QQ (31) 3651-3021
OO caete@crea-mg.org.br
Inspetoria de São Sebastião do
Paraíso - Escritório de Representação
de Guaxupé
uu Av. D. Floriana, 463, Bairro Centro,
CEP 37800-000 - UNIFEG
QQ (35) 3552-4398
OO guaxupe@crea-mg.org.br
Inspetoria de Teófilo Otoni - Escritório
de Representação de Nanuque
uu Rua Circular, 38, Centro, CEP 39860-000
QQ (33) 3621-5060
OO nanuque@crea-mg.org.br
Inspetoria de Varginha - Escritório de
Representação de Três Pontas
uu Rua José Luiz Mesquita, 92B,
Centro, CEP 37190-000
QQ (35) 3265-3273
OO trespontas@crea-mg.org.br
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COLÉGIO
ESTADUAL DE
INSTITUIÇÕES
DE ENSINO

Integração

ficha técnica

Academia de palestras
A Academia de Palestras tem o intuito de subsidiar escolas,
entidades, empresas e sociedade com temas tanto de cunho
técnico quanto institucional. Em 2013, foram proferidas 91
palestras sobre os mais variados temas.

Formação Profissional
Atribuições
Aproximação
Em 14 de Junho de 2012, em
decisão de plenária PL MG
103/2012 foi estabelecido
um Grupo de Trabalho para
criar o Colégio Estadual de
Instituições de Ensino (CIE).
Experiência pioneira, o Colégio congrega as instituições de ensino sediadas no
estado para troca de informações e união de esforços
para valorização da educação na área tecnológica. Em
5 de dezembro de 2012, 31
representantes das instituições cadastradas foram
empossados.

31

Representantes

174

Instituições
Cadastradas
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Seminário Educação a Distância - EAD
Realizado em 17 de dezembro de 2013, o Seminário reuniu
35 participantes de 13 instituições de ensino.

Feicintec
A Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas (Feicintec)
foi criada para abrir espaço para boas ideias. Com ela, o
Crea-Minas pretende incentivar, continuamente, a criação,
planejamento e execução de projetos. Além de fomentar
a inovação e despertar vocações, a Feicintec aproxima
o Conselho das Instituições de Ensino, promovendo o
intercâmbio de conhecimentos.

•
•
•
•
•

R$ 26.000,00 em prêmios;
571 estudantes participaram;
167 trabalhos inscritos;
54 instituições de ensino;
5 trabalhos premiados:
1º LUGAR - PULSE: Sistema de circulação extracorpórea
pulsátil, do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel),
Santa Rita do Sapucaí;
2º LUGAR - Kit de motorização para cadeira de rodas, do
Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), Santa Rita do
Sapucaí;
3º LUGAR - Dentist Clear, do Instituto Nacional de
Telecomunicações (Inatel), Santa Rita do Sapucaí;
4º LUGAR - Usina modular para produção de biodiesel a
partir de óleos e gorduras residuais, da Universidade de Itaúna;
5º LUGAR - Carrinho para transporte de cachos de banana,
das Faculdades Integradas Pitágoras, Montes Claros.
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Iniciativa pioneira aproxima o Crea-Minas
das Instituições de Ensino
Criado em dezembro de 2012, o Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE) foi a primeira experiência no Brasil e tem por objetivo promover alianças entre o Conselho e as instituições de
ensino. O objetivo é priorizar a formação e a qualificação, ampliando o número de profissionais
preparados para enfrentar os desafios impostos
pelas profissões.
O Crea-Minas detectou que um dos maiores
desafios enfrentados pelas universidades e pelos
profissionais que chegam ao mercado de trabalho
hoje permeiam a questão da grade curricular e a
consequente atribuição profissional. Esse assunto
foi colocado na matriz de prioridades do CIE, que
mantém um grupo de trabalho sobre o tema.
Feicintec - Em 2013, o Colégio de Instituições de Ensino mobilizou professores e estudantes para a 1ª Feira de Ciências e Inovações
Tecnológicas (Feicitec). O resultado foram 167
trabalhos inscritos em todas as regionais do Conselho, dos quais foram selecionados 34 para a
etapa final realizada em Belo Horizonte (confira
na ficha técnica os projetos vencedores e aqueles

que receberam menção honrosa). A repercussão
da Feicintec foi maior que a esperada pelo Conselho, que realizará a sua segunda edição já em
2014 e, ao longo do ano, apresentará os cinco
primeiros colocados em uma série especial de
matérias da Revista Vértice Crea-Minas.
Academia de Palestras - Outra importante
ação desse Colégio foi a criação de uma Academia de Palestras, que tem o intuito de subsidiar
escolas, entidades, empresas e sociedade com
temas tanto de cunho técnico quanto institucional. Este estreitamento das relações entre o
Crea-Minas, através do CIE, com as instituições
é extremamente importante para
que se possa formar uma nova
leva de profissionais da engenharia e das profissões
da área tecnológica, não
só conhecedores das
suas funções específicas,
mas também das demandas que a sociedade tem para a área. •

Atribuições do CIE

• criar espaços de discussão, através da promoção
de palestras, cursos e
eventos, sobre assuntos de interesse dos profissiona
is que devem manter
registro junto ao Sistema Confea/Creas;
• participar das discussões sobre o planejamento estrat
égico do Crea-Minas;
• contribuir para o aperfeiçoamento das atribuições
profissionais através de
sugestões de procedimentos junto ao Sistema Confe
a/Creas;
• elaborar projetos de aperfeiçoamento do currículo
profissional com base
nas experiências dos associados de cada uma das institu
ições;
• manter programas de capacitação/atribuição profis
sional em consonância
com as mudanças de conjuntura de mercado;
• traçar estratégias para melhorar as relações institu
cionais na sociedade,
promovendo a valorização dos profissionais do Sistem
a Confea/Creas,
como agentes transformadores, importantes para o
desenvolvimento
sustentável dos municípios e do Estado brasileiro;
• através da troca de experiência, traçar um diagnóstico
das principais
dificuldades das instituições de ensino;
• discutir e propor ações que auxiliem na consolidaçã
o das políticas
implementadas pelo MEC.
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Colégios
ficha técnica

Com o intuito de fortalecer a política de interiorização do
Crea-Minas, os Colégios vêm desenvolvendo uma série de ações
integradas envolvendo os profissionais em várias inspetorias
espalhadas pelo estado. Inspetores e entidades desempenharam
papel fundamental para a execução de ações e projetos estratégicos
do Conselho, participando ativamente das discussões e mobilização
dos profissionais, das empresas e da sociedade local em torno dos
grandes temas da engenharia.

+ de 300
atividades, eventos e
reuniões técnicas e
institucionais.

14

novas associações de
profissionais vinculadas
ao Crea-Minas.

18

novos escritórios.

Interiorização
Parcerias
Valorização profissional

14

reuniões para elaboração e
preparação do convênio com
prefeituras
Frutal, Varginha, Andradas,
Três Pontas, Passos, Patos
de Minas, Pará de Minas,
Iturama, Itajubá, Pouso
Alegre, Janaúba, Muriaé,
São Gotardo e Alfenas.

02

novas inspetorias.

R$ 1.893.625,72
Repasses de A.R.T.s para
as Entidades de Classe.*

R$ 410.942,12

Repasses de convênios e parcerias do Crea-Minas
com entidades de classe e instituições de ensino.*
* de janeiro a dezembro de 2013
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VALORIZAÇÃO DAS ENTIDADES E
PARCERIAS INSTITUCIONAIS SÃO PRIORIDADES
aprimoramento da estrutura no interior
e a valorização das entidades permitem
que haja um diálogo mais efetivo entre o
Crea-Minas, os profissionais e a sociedade. Com foco nesse propósito, o Colégio Estadual de Inspetores (CEI) e o Colégio Estadual de Entidades (CEE) elaboraram, em
2013, suas matrizes gerenciais com o intuito de
estabelecer as prioridades regionais e locais.
Na primeira etapa, os inspetores e os representantes de entidades definiram as prioridades
de acordo com a necessidade da região onde
estão localizadas as representações do Crea-Minas. Depois, tomando como base as diretrizes

locais, foram elaboradas as orientações regionais
e a matriz gerencial geral, concentradas no planejamento das ações de fiscalização e de atendimento, bem como nas ações de fortalecimento
das entidades e de parcerias institucionais.
Para além dos trabalhos locais e regionais,
o empenho dos inspetores e das entidades para
a execução de diversos projetos estratégicos
do Crea-Minas foi fundamental: mobilizaram os
profissionais para a elaboração dos diagnósticos e propostas nos Encontros Regionais, divulgaram o Conselho em suas jurisdições, intermediaram parcerias com diversos órgãos, dentre
outras ações. •

Alianças pela Urbanicidade
A replicação da experiência de convênio realizado entre o Crea-Minas, Federação das Associações
de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais (Faea-MG), entidade de classe local e a prefeitura de São
Sebastião do Paraíso foi considerada prioridade pelos
colégios. O convênio integra o programa Alianças pela
Urbanicidade, da Faea-MG, e tem por objetivo apoiar
e auxiliar os gestores públicos na implantação de soluções para os municípios através de ações executadas
pelas associações das áreas tecnológicas.
Dentre os benefícios do convênio, destaca-se o
processo de educação da sociedade para obediência
da legislação municipal, a organização do município
e melhoria na qualidade de vida sem ônus para a população, pois os investimentos são cobertos pelo aumento natural da arrecadação, oriundo da legalização
dos imóveis.
Para dar suporte a essa ação dos inspetores e
entidades, o Crea-Minas preparou um vídeo reportando a experiência e seus resultados. Também designou
um responsável por apresentar e dar suporte à elaboração dos convênios nesses moldes.

Capacitação e fortalecimento
Outra demanda apresentada pelos inspetores e representantes de entidades expressa nas matrizes gerenciais foi a instalação de salas multimeios que possibilitem a
realização de reuniões e capacitações em
cada local. Com esse objetivo, foi formatado
o projeto Salas de Treinamento, que está em
fase de implantação.
Buscando valorizar e fortalecer as entidades, o Colégio Estadual de Entidades
(CEE) produziu cartazes e cartões postais
visando estimular o profissional a preencher
o código da entidade da qual é associado
no campo 31 da Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T). Ao preencher o campo 31, automaticamente, 16% do valor da
A.R.T. é repassado para a entidade, garantindo recursos para que ela realize cursos e
ações de valorização profissional, proporcionando também a discussão de temas das
áreas tecnológicas que geram impacto na
sociedade local.
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Ouvidoria
A Ouvidoria do CreaMinas é um canal
para profissionais,
empresas e comunidade
apresentarem suas
críticas, dúvidas e
sugestões de maneira a
tornar o Conselho mais
eficiente.
Além de fortalecer a
cidadania, a Ouvidoria
contribui para o
aperfeiçoamento e
a consolidação do
processo democrático
no Crea-Minas.
Com a Ouvidoria, o
Conselho demonstra
o seu compromisso
em interagir com
profissionais, empresas
e sociedade de forma
democrática.

FALE COM
O OUVIDOR
Denúncias, reclamações,
sugestões, opiniões ou
perguntas podem ser
encaminhadas por e-mail,
telefone, correspondência
ou pessoalmente. Não deixe
de mencionar seu nome e
endereço completo. Sua
mensagem será recebida e
respondida pela Ouvidoria do
Crea-Minas.

TELEFONE

0800 283 0273
ENDEREÇO
Av. Álvares Cabral, 1600
Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG
CEP 30170-001

E-MAIL

ouvidoria@crea-mg.org.br
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Sonhar
Aprender
Construir
Pioneiro de um movimento que se espalhou
pelos Creas de todo o país, o Crea-Minas
Júnior vem se consolidando como promotor
do incremento da formação e da valorização
profissional, contribuindo para o surgimento
de jovens lideranças e de profissionais mais
qualificados para atuar no mercado.
NÚCLEOS ANTERIORES
Belo Horizonte,
Bom Despacho,
Caratinga,
Diamantina,
Divinópolis,
Governador Valadares,
Itabira,
Itaúna,
João Monlevade,
Juiz de Fora,
Lavras,
Leopoldina,
Machado,
Montes Claros,
Ouro Branco,
Passos,
São João del Rei,
Teófilo Otoni,
Viçosa.

NOVOS NÚCLEOS
Araxá,
Curvelo,
Formiga,
Guaxupé,
Itajubá,
Ituiutaba,
Iturama,
Janaúba,
Januária,
Manhuaçu,
Ouro Preto,
Patos de Minas,
Pirapora,
Poços de Caldas,
Pouso Alegre,
Santa Rita do Sapucaí,
Uberaba,
Uberlândia
Varginha

O Crea-Minas Júnior, criado em 13 de abril
de 2000, é composto por conselheiros e futuros
profissionais. Mais do que um espaço para debater temas nacionais e, com isso, contribuir para
o desenvolvimento do país, é um eficiente canal
de interlocução dos estudantes com o Conselho.
Minas foi pioneira na criação de uma instância específica para jovens e a experiência apresentou um resultado tão positivo que foi replicada
por diversos Conselhos Regionais. O Crea-Minas
Júnior, criado em 2000, não para de expandir
suas atividades como instância representativa
dos futuros profissionais e recém-formados no
Conselho. Prova disso, é que em 2013 foram
criados 19 novos núcleos, que agora totalizam
38 espalhados por todas as regiões do estado.
O ano de 2013 foi marcado pela vertiginosa expansão de núcleos do Crea-Minas Júnior
e pelo estreitamento da relação com o Conselho. Consolidando-se como uma instância aberta
para discutir assuntos relevantes para as profissões da área tecnológica, possibilita também aos
participantes adquirir conhecimento através de
palestras, seminários e debates realizados gratuitamente, tornando-se um espaço para troca de
experiências e de possibilidade de contatos profissionais com o mercado.
Com foco em resultado e profissionalismo,
os estudantes e conselheiros têm consolidado
as interlocuções entre os futuros profissionais, as
empresas, as entidades de classe, instituições de
ensino e os órgãos da estrutura do Conselho. •
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Liderança

Crea-Minas Júnior dobra o
número de núcleos no estado

Diálogo

Inserção Social

Comunicação

é mais que informação;
informação subsidia,
atualiza, nivela conhecimento.
A comunicação sela
pactos e educa.
Emilio Odebrecht

ficha técnica

Mídias Sociais

Para conversar com seus diversos públicos,
o Crea-Minas criou perfis em redes sociais.
A agilidade e a interatividade permitem um
diálogo mais efetivo. Confira!

Revista, TV,
Rádio e mídias
sociais são
utilizadas pelo
Crea-Minas
para disseminar
boas-práticas
da engenharia e
debater grandes
temas da área.
Acompanhe!

interatividade

conteúdo

convergência
52

Novo Portal

Mais fácil de navegar e compatível com
dispositivos móveis, o novo site já pode ser
acessado no endereço: www.crea-mg.org.br

TV Crea-Minas e
Rádio Crea-Minas

www.tvcreaminas.com.br
www.radiocreaminas.com.br

Para IOS e Android
Aplicativo Revista Vértice Crea-Minas
permite baixar as edições da publicação
para as duas plataformas.
Espontânea
Em 2012, o Conselho priorizou as mídias espontâneas,
com intenso trabalho da assessoria de imprensa.
De agosto a novembro, foram mais de 300 matérias
divulgando as ações do Crea. Em 2013, foram quase
800 inserções em TVs, rádios e impressos.

Revista Vértice
Agora tem novas edições a cada dois meses,
com mais páginas de matérias.
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DESDE

o início da Gestão
2012/2014, o Crea-Minas
tem buscado ferramentas que permitam um
constante diálogo com seus diversos públicos,
tanto internos quanto externos, porque sabe
que esse é o caminho para uma comunicação
efetiva, um de seus objetivos estratégicos.
O Conselho aderiu às mídias sociais para
ter mais agilidade na divulgação de notícias, cursos e eventos. Em seus perfis, ganham publicidade as ações de fiscalização, atividades locais
das inspetorias e escritórios, dentre outras.

ficam disponíveis para download por outras
emissoras on-line e convencionais, que podem
utilizá-las em sua programação. Esta é mais
uma forma de o Conselho pautar discussões
importantes para as áreas tecnológicas e o resultado tem sido positivo. A cada mês, algumas
matérias são selecionadas e distribuídas pela
Agência Rádio Web. Saneamento, resíduos,
mobilidade, mercado de trabalho, atribuições
profissionais e políticas públicas, dentre outros
temas, têm despertado bastante interesse e, em
média, as reportagens e boletins são baixados
por 280 rádios em todo o Brasil, com uma taxa
de aproveitamento de mais de 90%.

A Revista Vértice passou a ser publicada
bimestralmente e está disponível para Android e
Crea na Mídia - Justamente por conhecer
IOS, além de ter uma versão estendida on-line.
a relevância dessas discussões, o Crea-Minas
Em 2013, os temas de inteoptou por investir no relaresse da engenharia gacionamento com os jornais,
Para
o
Crea-Minas
nharam mais espaço com
é importante efetivar uma rádios e TVs, sugerindo temas
o lançamento da TV e da
e indicando especialistas para
comunicação inteligente,
Rádio Crea-Minas, ambas
matérias jornalísticas. Em 2013,
séria e criativa, através
idealizadas para web.
da gestão de informações foram quase 800 inserções em
TV e Rádio CreaTVs, rádios e impressos.
e com participação nas
Minas - A TV tem proEventos - Outra impordiscussões dos grandes
gramação inédita a cada
tante
forma de comunicação
temas da engenharia,
quinze dias e as matérias
entre
o Crea-Minas e seus dibuscando visibilidade e
são também veiculaversos públicos são os eventos
credibilidade para suas
das durante o programa
técnicos e institucionais. Em
ações e proposições.
Ambiente e Construção,
2013, o Conselho realizou, dina TV Bandeirantes, aos
retamente, mais de 60 eventos,
sábados (às 8h ou às 11h,
entre seminários, congressos e painéis sobre teconforme a região). Os vídeos também podem
mas de relevância para a engenharia, agronomia
ser acessados pelo YouTube.
e demais áreas tecnológicas.
A Rádio Crea-Minas fica no ar 24 horas.
Esses eventos são oportunidades de apriAlém de boletins e entrevistas, tem uma
moramento profissional e de se realizar disótima programação musical. O seu
cussões sobre as atividades das áreas e a
diferencial é que as matérias jornalísticas
própria atuação do Crea-Minas. •

53

e

o

çã

ca

ifi

al

qu

Re

•

A
té mp
en cni liar
às ge ca o d
•
de nha e d es
Pa
m ria a t en
an n ec vo
pa tro
da ac no lvi
•
ra cin
s ion lo me
es ar
De
int a gi n
co aç
qu se
er l, a d to
las õe
na ate e da
ali nv
da ol
s
t
e nd
éc d
de ver
ex e
e
nic in
te nd
p
es ro
a
c
rn o
s en
pe g
a;
e
r
tiv
cíf am
u
ico a
niv o
s
er
s
sid
pa de
ra
ad
o
es
se
;
to
r.

ão

aç

rm

Fo

l
na
io
ss

ofi
Pr

a

c
ãolifi s
s
aç ua fi
q
o
rmRe Pr

Formação e Requalificação Profissional

Qualificação
PORTARIA
265/2012

ficha técnica

MAIS
TREINAMENTOS

SALAS DE
TREINAMENTO

As salas poderão ser utilizadas pelas
entidades de classe para promoção
de cursos e eventos de capacitação,
sendo um espaço para mobilizar os
profissionais.

54 SALAS

GESTÃO DO
CONHECIMENTO

•
•
•

1 antena parabólica.
1 TV de 60”.
Cadeiras universitárias.
Formação Contínua
Capacitação
Infraestrutura
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01

Evento Internacional
com a participação
de 01 Conselheiro

15

ENTIDADES DE CLASSE

As Salas de Treinamento são
uma resposta à demanda
constante dos profissionais por
mais cursos de capacitação
com qualidade em suas
regiões. Com infraestrutura
adequada, elas vão permitir
que sejam realizados cursos
e treinamentos presenciais
e telepresenciais, além
de reuniões para discutir
questões locais que envolvem
os profissionais das áreas
tecnológicas.

DE TREINAMENTO

2012

As salas de treinamento possibilitam
que sejam realizadas capacitações de
funcionários e até mesmo reuniões
de inspetores, conselheiros e outros
colaboradores sem a necessidade de se
deslocarem até a sede do Crea-Minas,
em Belo Horizonte.

Eventos Nacionais
com a participação
de 20 Conselheiros

2013
08

AGENDA

Eventos Internacionais
com a participação
de 08 Conselheiros

A pós-graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho e outras podem
ser realizadas nas salas de treinamento.
O curso é promovido pela Federação
das Associações de Engenharia e
Arquitetura de Minas Gerais (Faea-MG).

19

Eventos Nacionais
com a participação
de 31 Conselheiros

Com a Portaria 265/2012 do CreaMinas, a concessão de viagens de
conselheiros para participação em
eventos e seminários passou a ter
como contrapartida a disseminação de
conhecimento por meio da realização
de palestras e cursos. Em 2013, as
regras passaram a valer também para
os inspetores, com a Portaria 081/2013.

PORTARIA
081/2013
03

participantes

01 Congresso
  Internacional
02 Congressos
  Estaduais
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SALASDETREINAMENTO

O

processo de descentralização do Crea-Minas, iniciado com a criação dos Colégios
de Inspetores e de Entidades de Classe,
e agora com o Colégio de Instituições de
Ensino, precisa agora avançar ainda mais,
integrando todas as Inspetorias num mesmo ambiente, de tal maneira que todas caminhem no mesmo compasso da Sede.

As distâncias, os deslocamentos e a quantidade de atividades
Maurício Fernandes
inviabilizam a participação em reuniões, eventos e treinamentos peEngenheiro Civil
los integrantes do Sistema.
Porém, existem hoje
ferramentas que podem enUSOS DA SALA DE TREINAMENTO
curtar essas distâncias, colocando todo esse público
1. Treinamento dos colaboradores do Crea-Minas e inteon-line, sem necessidade de
grantes dos Colégios;
deslocamentos.
2. Cursos correntes para os profissionais promovidos pelas
O Projeto Sala de Treinaentidades de classe do Sistema Confea-Crea, que é a
mento tem duas fases.
grande demanda dos profissionais do inteiror;
A primeira é dotar as Ins3. Reuniões on-line em assuntos de interesse do Conselho,
petorias de infraestrutura necomo CEP, Colégios, Encontros Regionais, Comissões,
cessária, através das Salas de
Grupos de Trabalho, campanhas de divulgação, etc.;
Treinamento, que são as sedes
4. Disponibilizar todos os eventos realizados na sede do
já existentes, sem obras ou
adequações, no máximo remaCrea-Minas a todas as Inspetorias;
nejamento de mobiliário. Uma
5. Disponibilizar aos profissionais vídeos de desenvolviTV de 60’ com antena paramento pessoal e profissional em horário definido, incenbólica, e cadeiras universitárias
tivando a mobilização nas Inspetorias e permitindo cona quantidade que comporta o
municação direta entre o Crea-Minas e os profissionais;
ambiente, sendo uma cadeira
6. As salas de treinamento são espaços muito importantes
por metro quadrado.
para o relacionamento dos inspetores com as entidades
Nesta etapa serão dispoda sociedade civil para tratar de assuntos relacionados
nibilizados cursos telepresencom a atividade fim do Crea-Minas;
ciais e onde houver conexão
podem ser transmitidos even7. Reuniões para discutir assuntos de interesse da coletivitos pela internet.
dade e para melhoria da qualidade de vida no município.
Na segunda fase, haverá
a integração on-line de todas
as salas de treinamento com
a sede no Crea-Minas, o que possibilitará vantagens de treinamento e comunicação em tempo integral, reuniões, etc. •

57

Desenvolvimento

e Gestão

de Pessoas
• Política de
desenvolvimento de
Recursos Humanos;
»» Treinamento e capacitação
direcionada para integração
dos colaboradores em torno
da participação no debate dos
grandes temas de interesse
do Conselho, ampliando-os
para o coletivo social;
»» Incentivos;
»» Estruturação e
representatividade dos
colaboradores.

• Valorização do
quadro funcional;
• Ações de comunicação.

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas

Recursos Humanos
Retenção de Talentos

Gestão de Pessoas

Valorização dos Funcionários

Competência
ficha técnica

63
454

funcionários

Instituições
de ensino
possuem
convênio com
o Crea-Minas
para programa
de estágio.

17
76

estagiários

processos foram
operacionalizados
ao longo de 2013.

14

menores
aprendizes.

530

pessoas
atuando no
conselho

60

23

processos
(iniciados ou
rescindidos)
pertinentes
ao Convênio
Crea x Amas.

Plano de
Demissão
Voluntária
(PDV)
O Crea-Minas elaborou,
em 2013, um Plano de
Demissão Voluntária
(PDV) para todos os funcionários - em especial
para os aposentados e
os próximos de se aposentarem - como forma
de adequar seu quadro
funcional às demandas
internas do Conselho.
Nove funcionários aderiram.

DISPÊNDIO NAS RESCISÕES:

R$ 357.000,00

Plano de
Desenvolvimento e
Resultado de Pessoal
O Plano de Desenvolvimento e
Resultado de Pessoal (PDRP)
aumenta consideravelmente a
perspectiva do funcionário e
da gestão, pois trabalha com
avaliações semestrais. O Plano
permite ainda que o gestor e o
funcionário, juntos, montem um
Programa de Desenvolvimento
Individual (PDI) e, em parceria
com o RH, o Levantamento de
Necessidades de Treinamento
(LNT), buscando a melhoria da
performance de todos e consequentemente da prestação de
serviço para a sociedade.
É um plano com foco na valorização do funcionário, pois conta
com o acompanhamento constante dos gestores de cada área,
proporcionando o desenvolvimento profissional e a excelência
nos serviços.
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A DIRETRIZ DO PLANO ESTÁ
FOCADA EM SEIS EIXOS DE
AVALIAÇÃO, NO RESULTADO
TOTAL OBTIDO E NO RESULTADO
FINANCEIRO DO CREA-MINAS.
•

•

•

23 áreas do Conselho (Gerências e Coordenadorias
Regionais) foram avaliadas
pelos funcionários;
393 funcionários registraram suas opiniões sobre
os projetos em andamento
do Crea-Minas;

SAÚDE NO TRABALHO
•

Aquisição de equipamentos de ergonomia para os funcionários do Crea-Minas;

•

Aquisição de equipamentos de proteção individual para toda a
equipe de fiscalização e manutenção do Crea-Minas.

PROGRAMA
DE MEDICINA
E SEGURANÇA
DO TRABALHO

355 funcionários foram
avaliados pelos seus gestores, em cinco critérios:
comprometimento, planejamento e organização,
cooperação em equipe,
orientações ao parceiro e
foco no cliente;

•

141 profissionais registraram a avaliação dos serviços do Crea pelo site;

•

2.141 profissionais realizaram avaliação presencial
do Atendimento, sendo
que destes 21,39% manifestaram sua opinião sobre
os serviços do Conselho.
Todas as Regionais foram
avaliadas segundo os
critérios de serviços, confiabilidade, presteza, empatia, segurança, aspectos
tangíveis e atendimento da
demanda.

•

Programas de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO).

•

Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA).

•

Ergonomia.

•

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

•

Laudo Técnico de Condições Ambientais
do Trabalho (LTCAT) e Laudos de
Insalubridade e Periculosidade.

•

Campanha de conscientização de
Medicina e Segurança do Trabalho.

Apoio de um profissional de psicologia
para gerenciamento de estresse e
desenvolvimento de competências
comportamentais que propiciem uma melhor
administração das tensões dos funcionários,
minimizando o estresse físico, mental e
ocupacional. O objetivo é gerir o absenteísmo
e desenvolver ações que ajudem a diminuí-lo.

UNIVERSIDADE CORPORATIVA
A Universidade Corporativa do Crea-Minas foi implantada em
2010, com o propósito de garantir o processo contínuo e estruturado da aprendizagem vinculada a objetivos estratégicos.
2012

2013

Eventos Presenciais

26

30

Educação a Distância (cursos)

0

3

Quant. de Participantes

1.178

1.367

Investimento

R$ 71.282,40

R$ 76.206,35

Carga Horária

445h

557h
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Canais de Atendimento
Excelência no
atendimento é nosso
compromisso com você.
WWW.CREA-MG.ORG.BR
O portal do Crea-Minas disponibiliza informações, perguntas
mais frequentes, Carta de Serviços, acesso aos formulários e
serviços on-line para profissionais e empresas.

INSPETORIAS E ESCRITÓRIOS
As Inspetorias e os Escritórios de Representação
do Crea-Minas têm o objetivo de aproximar o
Conselho do dia a dia do profissional, tornando
mais ágeis os processos e a prestação de serviços.

CARTA DE SERVIÇOS
A Carta de Serviços orienta sobre os serviços prestados
pelo Conselho. Em todos eles são identificados os
requisitos e documentos necessários, além dos
compromissos, prazos e canais de atendimento.

O Crea-Minas leva a
sério o compromisso
de atender cada vez
melhor aos profissionais,
às empresas e à
sociedade.
Para isso, busca
simplificar seus
processos e manter
atualizados diversos
canais de atendimento.

SERVIÇOS ON-LINE
O Crea-Minas disponibiliza para profissionais e empresas
registradas uma área de serviços on-line personalizados,
onde é possível preencher e enviar A.R.T.s, atualizar
dados, solicitar certidões, dentre outros.

Confira a lista de endereços,
e-mails, horários de atendimento e
telefones no portal do Crea-Minas.

OUVIDORIA
A Ouvidoria do Crea-Minas é um canal para profissionais,
empresas e sociedade apresentarem sugestões e
críticas visando esclarecer suas dúvidas e tornar o
Conselho mais eficiente: ouvidoria@crea-mg.org.br
Central de Atendimento

0800.031.2732

www.facebook.com/CreaMinas

Há 80 anos
o Crea-Minas investe
em um futuro melhor
para todos

