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Fique atento a nova data das ELEIÇÕES 2017 do nosso Sistema.

Acesse o site da ASSEARA.

     O Sistema Confea/Crea elege por meio de voto direto 
dos seus profissionais, os Presidentes do Confea e dos 
Creas, a cada 3 anos. Além disso, também realiza as 
eleições para as Diretorias Regionais das Caixas de 
Assistencia dos Profissionais dos Creas (Mútua) e no estado 
de Minas Gerais, elege os Isnpetores (chapa composta por 
Inspetor Chefe, Secretário e Tesoureiro). Conheça quem 
são os candidatos na página 03.

     Pelo terceiro ano consecu�vo a ASSEARA realizará o FÓRUM DE DEBATES dos profissionais e universitários de 
engenharia, arquitetura e agronomia e dos funcionários das esferas federal, estadual e municipal. Este ano o evento 
contará com a parceria de fomento do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia através de Chamamento 
Público. O Evento acontecerá no auditório do Hotel São Lucas em Alfenas/MG. Três temas já estão definidos, sendo ‘’A 
infuência da postura é�ca na valorização profissional do engenheiro: uma reflexão’’, ‘’Inovação tecnológica e propriedade 
intelectual: Diferencial para a atuação profissional’’ e ‘’O legado da LAVA-JATO para o Engenheiro, Construtoras e Obras 
Públicas’’. As inscrições são gratuitas. Confirme sua presença no telefone (35) 3291 1915. Vagas limitadas.

A  ASSEARA realizará dias 26 e 27 de outubro FÓRUM DE DEBATES

     O site da ASSEARA está disponível na 
i n t e r n e t  n o  e n d e r e ç o :  w w w. 
asseara.wix.com/home ou www. 
asseara.org.br ou ainda você pode 
posicionar o seu leitor de código QR na 
figura ao lado.

     Acesse para conhecer os bene�cios e as vantagens em 
ser associado. Conheça também os cursos que 
disponibilizamos em parceria com outras en�dades.
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Ao preencher a ART do CREA-
MG, não esqueça de anotar o 
código da ASSEARA no campo 
de ENTIDADE DE CLASSE.

0433

Por que contratar um profissional registrado?
     O profissional determina a segurança e a qualidade da obra, além das garan�as necessárias para que ela seja realizada 
sem problemas. É fundamental que a sociedade entenda que aquele que estudou por vários anos está apto para atender as 
demandas existentes. Contratar um profissional é, portanto, necessário para ter um bom projeto e para executá-lo com 
qualidade e economia, prevendo problemas futuros que ocorrem quando o projeto não é feito por um profissional.

Registro no Confea/Crea?

     Quando o Confea/Crea registra um profissional ou emite uma , ele está ART  –  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica

atestando que aquele profissional está 
apto a realizar obras com a melhor 
té c n i ca ,  p rove n d o  b e m - e sta r  à 
sociedade.

Quando o profissional é registrado, ele 
está subme�do às regras do Sistema 
Confea/Crea, que estão em consonância 
com o Código de É�ca Profissional.

     Ser registrado significa que o órgão 
regulador, Confea/Crea, habilitou 
aquele profissional para trabalhar na 
área. Sem o registro, o profissional não 
consegue emi�r a ART.
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ATENÇÃO:
Não descarte
na via pública.

     Para Presidente do Confea temos os seguintes nomes aprovados:
- Cláudio Calheiros - concorrendo com o número 01 é Engenheiro 
Agrônomo e de Segurança do Trabalho;
- Murilo Pinheiro - concorrendo com o número 03 é Engenheiro 
Eletricista;
- Jobson Andrade - concorrendo com o número 04 é Engenheiro 
Civil;
- Joel Kruger - concorrendo com o número 05 é Engenheiro Civil;
- José Ribeiro - concorrendo com o número 06 é Engenheiro Civil; e
- Urubatan Barros - concorrendo com o número 07 é Engenheiro 
Civil e de Segurança do Trabalho.

 Na região da Inspetoria de Alfenas serão três urnas, sendo 
01 (uma) na sede da Inspetoria do CREA-MG - Avenida São 
José, 715, Centro, Alfenas/MG; 01 (uma) no Escritório da 
Emater - Avenida São José, 988, Centro, Alfenas/MG; e 01 
(uma) Escritório de Profissional - Rua Doutor Monte Raso, 
93 - Centro, Carmo do Rio Claro/MG.

     Para Presidente do CREA-MG temos os seguintes nomes aprovados:
- Lúcio Fernandes Borges - concorrendo com o número 100 é Engenheiro Civil;
- Gilmar Cortes Salvio Santana - concorrendo com o número 101 é Engenheiro Agrimensor e de Segurança do Trabalho;
- Mauricio Fernandes da Costa - concorrendo com o número 102 é Engenheiro Civil;
- Nelson Gonçalves Filho - concorrendo com o número 103 é Engenheiro Civil;
- João José Magalhães Soares - concorrendo com o número 104 é Engenheiro Eletricista; e
- Alfredo Diniz Marques - concorrendo com o número 105 é Engenheiro Eletricista.

      Para Diretor Geral da Mútua temos os seguintes nomes aprovados:
- Glauci Any Gonçalves Macedo - concorrendo com o número 120; e
- Abelardo Ribeiro de Novaes Filho - concorrendo com o número 121.

      Para Diretor Administra�vo da Mútua temos os seguintes nomes aprovados:
- Augusto César San�ago e Silva Pirassinunga - concorrendo com o número 130; e
- José Alves Caetano - concorrendo com o número 131.

     E para a Inspetoria de Alfenas temos uma única chapa aprovada:
- Engenheiro Civil Antônio Azevedo para Inspetor Chefe, Engenheiro Agrônomo Marco Aurélio Gomes Schuffner para 
Inspetor Secretário e Engenheiro Civil Marcelo Moreno Maia para Inspetor Tesoureiro - concorrendo com o número 140.

Conheça os candidatos que estarão concorrendo na nossa região de 
atuação.

ANUNCIE:
- engenheiros, arquitetos, agrônomos ou parceiros: DIVULGUEM SEUS SERVIÇOS;

- materiais de construção, lojas de insumo agrícola e afins: DIVULGUEM SUA EMPRESA.

ESTE INFORMATIVO TEM PLENO ALCANCE NO SEU PÚBLICO ALVO!

ANUNCIE por R$250,00

Associado paga somente 60%

Espaço Pág. 3 (196 x 50mm)
ANUNCIE por R$300,00

Associado paga somente 60%

Espaço Pág. 2 (95 x 125mm)
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