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ASSEARA realiza fórum de debates e inaugura sede com o CREA-MG

Comemorando seus 29 anos de existência, a ASSEARA realiza mais um Fórum de Debates dos profissionais e 
universitários de engenharia, arquitetura, agronomia e dos funcionários das esferas federal, estadual e municipal.

Durante o evento temas que enfa�zam a valorização profissional estarão sendo deba�dos, como Marke�ng 
pessoal, Sistema ligth stell frame, Cadastro ambiental rural e georeferencimento de imóveis e o Papel do profissional 
na gestão de projetos com a par�cipação de palestrantes diretamente envolvidos com o assunto.

No úl�mo dia os profissionais par�cipam da inauguração da nova sede da Inspetoria do CREA-MG e da 
ASSEARA, sede que conta com uma sala mul�meios, a qual será dedicada ao profissional Engenheiro Normando 
Trindade de Moraes, momento em que profissionais e funcionários públicos que se destacaram em prol das 
Engenharias e Agronomia são homenageados. Na sequência, a inauguração das Galerias de Ex-Inspetores do CREA-
MG em Alfenas e também dos Ex-Presidentes e suas Diretorias da ASSEARA.

No final, todos os presentes contam com uma confraternização e com o sorteio de brindes, oferecidos pelo 
parceiro Clube da Casa - Terra & Irmãos em cooperação com a ASSEARA.

O evento tem o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG e da Caixa 
de Assistência dos Profissionais do CREA - MÚTUA-MG.

FÓRUM DE DEBATESFÓRUM DE DEBATES
PROFISSIONAIS E UNIVERSITÁRIOS DE ENGENHARIA,PROFISSIONAIS E UNIVERSITÁRIOS DE ENGENHARIA,

ARQUITETURA, AGRONOMIA E FUNCIONÁRIOS DASARQUITETURA, AGRONOMIA E FUNCIONÁRIOS DAS

ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPALESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

27, 28 e 29/NOV/201827, 28 e 29/NOV/2018

ALFENAS/MGALFENAS/MG

FÓRUM DE DEBATES
PROFISSIONAIS E UNIVERSITÁRIOS DE ENGENHARIA,

ARQUITETURA, AGRONOMIA E FUNCIONÁRIOS DAS

ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

27, 28 e 29/NOV/2018

ALFENAS/MG

27/NOV

19h      ABERTURA

            Engº Civil Luiz Carlos Pelegrin

            Presidente da ASSEARA

19h30 MARKETING PESSOAL

            Psic. Kamila Costanti Vilela

20h30 SISTEMA LIGTH STELL FRAME

            Engº Mecânico Geovanne Carvalho Canela

28/NOV

19h      CADASTRO AMBIENTAL RURAL E

            GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS

            Engº Agrimensor Marcelo Klen da Silva Mol

20h      PAPEL DO PROFISSIONAL NA GESTÃO DE

            PROJETOS

            Engº Produção Glauber Martins Legatti

29/NOV

17h      INAUGURAÇÃO CREA-MG

            Inspetoria de Alfenas

            Engº Civil Lúcio Fernando Borges

            Presidente do CREA-MG

17h30 PALESTRA INSTITUCIONAL

            Convidado CREA-MG

18h30 HOMENAGENS

            Profissionais atuantes na região

19h30 INAUGURAÇÃO ASSEARA

            Galeria de Ex-Presidentes e Diretorias

21h      ENCERRAMENTO

            Confraternização e Sorteio de brindes

Conselho Regional de EngenhariaConselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Minas Geraise Agronomia de Minas Gerais

Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Minas Gerais

APOIO:LOCAL:

INSCRIÇÕES:
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CERTIFICADO e SORTEIO DE BRINDES

p/os participantes devidamente inscritos.

Informações: 35 3291 1915 ou 9 9735 1257

REALIZAÇÃO:

29 anos29 anos



2     ASSEARA Informa

ASSEARA Informa

EXPEDIENTE:
Publicação: ASSEARA | Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas | Rua Doutor Luiz Libânio
do Prado, 400 | São Lucas | Alfenas | MG | 37.131-504 | assearaalfenas@hotmail.com | +55 35 3291 1915
Diretoria Execu�va 2017/2019: Presidente Engº Civil Luiz Carlos Pelegrin | Vice-Presidente Engº Eletricista Valter Aparecido de 
Carvalho | 1º Diretor Secretário Engº Civil Marcelo Moreno Maia | 2º Diretor Secretário Engº Civil Eduardo Luiz Souza Ribeiro | 
1º Diretor Tesoureiro Engº Civil Paulo Cesar de Souza | 2º Diretor Tesoureiro Engº Civil Wagner de Lima Gonçalves
Projeto Gráfico, Desenvolvimento e Comercialização de espaços: Engº Civil Eduardo Luiz Souza Ribeiro | +55 35 99957 7259
Tiragem: 600 exemplares
Impressão: Gráfica Rocha Ltda | Alfenas | MG | grafica.rocha@hotmail.com | +55 35 3292 4816
Redes Sociais:      /asseara.engenheiros  |       +55 35 9 9735 1257

Temas de alta importância são deba�dos em Fórum de Debates
Falando de MARKETING PESSOAL, As pessoas buscam por experiências humanas de conforto, bem-estar, 

eficiência, o�mização, lucra�vidade, crescimento, dentre outras coisas, mas precisam ser constantemente 
lembradas disso. 

Existem diversas maneiras de melhorar sua imagem, aumentar sua relevância no mercado e tornar-se 
referência no que você faz, mas tudo isso precisa ser pensado dentro de um contexto de entrega de valor para as 
pessoas. 

As pessoas querem conhecer melhor quem irá cuidar de suas necessidades e com que competência saberá 
fazê-lo. Quanto de você está sendo revelado para que elas possam confiar? A palestra traz reflexões sobre o poder do 
Marke�ng Pessoal e de relacionamento, algo que ganha importância a cada dia em um mundo volá�l, incerto, 
complexo e ambíguo.

Quem trata do assunto é KAMILA COSTANTI VILELA - Psicóloga, Doutoranda em Avaliação Psicológica no 
Trabalho, Mestre em Educação, MBA e Especializações em Gestão de Pessoas nas Organizações. Kamila tem 
experiência de 15 anos na área de Gestão de Pessoas, atuando em diversos subsistemas da área de Recursos 
Humanos. Atualmente Consultora em Gestão de Pessoas e docente na Graduação de Psicologia e docente na Pós 
Graduação em Gestão de Pessoas e Engenharia de Segurança do Trabalho no Centro Universitário de Itajubá.

Quem desejar entrar em contato, seu telefone móvel é (35) 9 9220 – 8666 e o e-mail vilelaka@yahoo.com.br

Aderindo ao SISTEMA LIGTH STELL FRAME, conheceremos as caracteris�cas, as vantagens na u�lização, suas 
aplicações e os �pos de perfis normalmente u�lizados. Em exemplos de aplicações conheceremos opções em 
fundações, painéis, estruturas de pisos e lajes, nas escadas, em coberturas e para fechamento lateral. Fechando a 
apresentação com exemplos de dimensionamento de acordo com a ABNT - NBR 14762.

A apresentação esta a cargo do Engenheiro Mecânico GEOVANNE CARVALHO CANELA - Formado pela 
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI.

Introduzindo o tão importante tema CADASTRO AMBIENTAL RURAL E GEOREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS, o 
CAR é um instrumento fundamental para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses 
rurais que consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de 
Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de vegetação na�va, área rural consolidada, áreas de 
interesse social e de u�lidade pública, com o obje�vo de traçar um mapa digital a par�r do qual são calculados os 
valores das áreas para diagnós�co ambiental.

Ferramenta importante para auxiliar no planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas degradadas, o 
CAR fomenta a formação de corredores ecológicos e a conservação dos demais recursos naturais, contribuindo para a 
melhoria da qualidade ambiental, sendo atualmente u�lizado pelos governos estaduais e federal.

Este assunto será deba�do pelo Engenheiro Agrimensor MARCELO KLEN DA SILVA MOL - graduado pela 
Universidade Federal de Viçosa - UFV que atua na área desde o ano de 2010 e já foi Diretor Técnico da Empresa Junior 
de Agrimensura da UFV e esteve estagiando na Flórida-USA.
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Para tratar do PAPEL DO PROFISSIONAL DO SISTEMA CONFEA/CREA NA GESTÃO DE PROJETOS, o tema obje�va 

apresentar aos profissionais par�cipantes do Fórum de Debates os principais conceitos do Gerenciamento de 

Projetos, demonstrando a necessidade de uma atuação profissional com metodologia e padrões a serem seguidos, 

suas consequências e bene�cios, sem que isso acarrete em processos burocrá�cos, adotando assim uma nova cultura 

de gestão.
Abordando também o perfil esperado para o profissional que tem funções de gerenciamento em projetos, suas 

caracterís�cas e habilidades desejáveis, além da necessidade do relacionamento é�co, ressaltando as ações de 

compliance, existente principalmente em projetos do setor público.
Por fim, apresentando as vantagens esperadas com a presença do profissional do Sistema CONFEA/CREA na 

gestão de projetos do setor público ressaltando as caracterís�cas específicas de projetos/contratos: envolvimento 

das partes interessadas, u�lização correta das ferramentas de gerenciamento, acompanhamento de execução de 

projetos e a�vidades terceirizadas, e a necessidade da administração contratual para minimizar riscos e perdas que 

impactem nega�vamente a administraçãopública.
Quem debate o tema é GLAUBER MARTINS LEGATTI - Bacharel em Engenharia de Produção-Mecânica pela 

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI); Especialista em Capacitação em Gerenciamento de Projetos pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúio Vargas (FGV).
Profissional com onze anos de atuação em empresas de Engenharia e Construção de médio e grande porte do 

país, executando a�vidades de gestão e planejamento de projetos, administração de contratos, negociações técnicas 

e comerciais, acompanhamento, fiscalização, divulgação de a�vidades, elaboração e defesa de reivindicações, 

relacionamento ro�neiro da gestão “contratado e contratante”, além do planejamento e elaboração de 

documentação para prevenir ou atender a ques�onamentos de orgãos fiscalizadores e regulamentadores.

Úl�mo tema do FÓRUM DE DEBATES chama a atenção de 
profissionais para o setor público.

Aqui você conta com Plano de 
saúde e Plano odontológico!

Em Alfenas:
                           Terra & Irmãos
                           Rua Tapajós, 20 - Vila Teixeira
                           (35) 3291 4310 - 3292-4310

PLANO DE SAÚDE FAMILIARPLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)- Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)

PLANO ODONTOLÓGICO:PLANO ODONTOLÓGICO:
- por apenas: R$25,00 (individual)- por apenas: R$25,00 (individual)

Consulte todas asConsulte todas as
condições na sede dacondições na sede da

ASSEARA ou através doASSEARA ou através do
telefone 35 3291 1915.telefone 35 3291 1915.

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)

PLANO ODONTOLÓGICO:
- por apenas: R$25,00 (individual)

Consulte todas as
condições na sede da

ASSEARA ou através do
telefone 35 3291 1915.
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Inspetoria do Crea-MG em Alfenas ganha 

sede própria. O espaço é fruto de uma parceria 

e nt re  o  C o n s e l h o  e  a  A s s o c i a çã o  d o s 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região 

de Alfenas (Asseara), que também será instalada 

no local. Para o inspetor-chefe de Alfenas, 

engenheiro civil Antônio Azevedo, a nova 

inspetoria valoriza o profissional da região, 

principalmente por estar junto com a Asseara. “É 

muito posi�vo dividirmos o espaço com a 

Associação,  pois  agregamos melhor os 

profissionais e podemos levantar os problemas 

existentes e buscar soluções conjuntas para o 

desenvolvimento e a valorização da engenharia 

em Alfenas”, ressalta Azevedo.

Foto: Nova Inspetoria do CREA-MG em Alfenas

A nova instalação oferece mais conforto aos profissionais e conta com uma sala mul�meios dedicada ao 

engenheiro civil Normando Trindade de Moraes, que viveu na cidade e foi par�cipa�vo na construção da Hidrelétrica 

de Furnas. Para o presidente do Crea-MG, a atual gestão cumpre o propósito de estar presente no interior para 

estreitar o diálogo e conhecer a realidade de cada região. “É muito bom inaugurar uma sede própria aqui em Alfenas, 

principalmente em parceria com a Asseara. Acreditamos no diálogo e pretendemos facilitar a vida dos profissionais 

da região”, enfa�za Lúcio Borges.
Dentre outros serviços, a inspetoria oferece registro de profissionais e empresas, orientação para emissões de 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), solicitações de cer�dões e formulários para pagamento de taxas, além 

de esclarecer dúvidas. O Crea-MG fiscaliza o exercício e as a�vidades profissionais de engenharia, agronomia, 

geologia, geografia e meteorologia, com foco na defesa da sociedade. Através da fiscalização, o Conselho promove a 

segurança, sustentabilidade e o bem estar social e humano.

Em virtude do disposto no estatuto social da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de 

Alfenas - ASSEARA, no seu capítulo VI - Da disposições gerais e transitórias onde é previsto no art. 48º - os diplomas de 

mérito profissional e de honra ao mérito serão concedidos, a critério da diretoria execu�va, em homenagem a 

profissionais, personalidades ou empresas, daremos início às homenagens aos profissionais que muito bem 

representam e representaram este conselho e a nossa associação.
Assim, homenageamos com a entrega da placa, diploma de mérito profissional e denominação da sala 

mul�meios, os familiares do engenheiro civil Normando Trindade de Moraes, através dos engenheiros civis Luiz 

Carlos Pelegrin e Antonio Azevedo.
Homenageamos também com a placa e diploma de mérito profissional em sua homenagem, agraiamos o 

engenheiro agronômo Paulo Roberto Correa Landgraf, atráves do engenheiro florestal José Carlos de Campos, e o 

engenheiro civil José Roberto Paoliello, atráves do Diretor Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais - MÚTUA-

MG, engenheiro industrial e mecânico, Abelardo Ribeiro de Novaes Filho.
Já com a placa e diploma de honra ao mérito em sua homenagem, agraciamos a senhora arquiteta e urbanista 

Ká�a Maria Iunes Garcia, atraves da arquiteta e urbanista Giovanna DalaVedova Gomes Beato e a senhora Marlúcia 

Aparecida Ferreira e Silva, atráves do Presidente do CREA-MG, o engenheiro civil Lúcio Borges.

Nova sede da Inspetoria do CREA-MG é inaugurada.

ASSEARA presta homenagens por atuação é�ca, competência e 
dedicação. 
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