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Dia 15 de dezembro tem ELEIÇÕES 2017 do Sistema, par�cipe !!!

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).

Não vamos falar de polí�ca aqui, algo que não 
gostamos para não gerar discussões. Mas, conseguimos 
avanços e na Inspetoria de Alfenas temos um consenso e 
teremos apenas um candidato a inspetor para os próximos 
três anos. Isso mostra a união que conseguimos e que 
esperamos manter !!!

Dessa forma, gostariamos de chamar todos vocês 
profissionais para virem votar no dia 15 de dezembro, pois, 
precisamos não só eleger um inspetor, presidente do CREA-
MG e presidente do CONFEA, nós precisamos de um grande 
número de pessoas votando, nós precisamos de mostrar 
que a região da Inspetoria de Alfenas grande tem 
representa�vidade.

A Inspetoria de Alfenas tem somente 1 fiscal para 
cobrir as 11 cidades da Inspetoria e dar apoio nas 
Inspetorias de Machado e de Lavras, que estão sem fiscais. 
Existem varias obras sendo executadas por pedreiros e 
construtores que estão tomando nosso emprego, lojas 
vendendo insumos agricolas sem a orientação profissional. 
Precisamos combater estes atravessadores e garan�r que 
nossa a�vidade seja cumprida.

Vamos lá no dia 15 de dezembro, mostrar a força da 
nossa região. Somos 554 profissionais nessas 11 cidades, 
precisamos levar pelo menos 50% para votar e mostrar 
nossa força. Vamos lá, vamos fazer número e assim poder 
pedir a representa�vidade do Sul de Minas.

Os profissionais de Alfenas, Campos Gerais, Campo 
do Meio, Fama, Paraguaçu, Serrania, Divisa Nova, Areado e 
Alterosa e votam em ALFENAS.

Os profissionais de Carmo do Rio Claro e Conceição 
Aparecida, votam em CARMO DO RIO CLARO.

Esperamos poder contar com a presença de cada um 
de vocês.

Conheça quem são os candidatos na página 03.

     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

Seguro de obras: como funciona e por que contratar o serviço?
O seguro de riscos de engenharia (ou seguro de obras) garante a proteção contra perigos que afetam todo �po de 

obra na construção civil. Essa modalidade de seguro ainda pouco conhecida no Brasil é muito importante (e obrigatória em 
alguns casos) para qualquer modalidade de obra ou reforma - afinal de contas, as responsabilidades financeiras, jurídicas e 
materiais da empreiteira, construtora e do proprietário da obra são muitas caso algo ocorra fora do esperado.

A fiscaliazção para esta situação aumenta a cada dia. Isso porque muitos casos de acidentes e irregularidades 
mo�varam autoridades a regulamentar cada vez mais as operações em obras e reformas no país. Entenda melhor como 
funciona o seguro de obras e confira as vantagens de contratar a proteção para os projetos da sua empresa.

O seguro ainda cobre vários danos 
às obras e aos equipamentos u�lizados, 
e m  c o n s e q u e n c i a  d e  fa l h a s  d e 
engenharia em suas diversas etapas. A 
garan�a contra riscos envolvidos na 
a�vidade é fornecida, basicamente, por 
três modalidades:

- obras civis em construção;

- instalação e montagem; e

- quebra de máquinas.

Normalmente,  o seguro custa 
cerca de 0,3% do valor da obra e quanto 
maior a obra, menor o percentual de 
custo.
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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 de Segurança do Trabalho; 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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