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Ao preencher a ART do CREA-MG, não
esqueça de anotar o código da ASSEARA
no campo de  E N T I D A D E  D E  C L A S S E .

De acordo com o Resultado Preliminar da seleção e 
classificação do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia, a ASSEARA teve sua proposta de parceria 
selecionada.

A proposta visa promover o conhecimento dos 
Profissionais e Universitários de Engenharia, Agronomia e dos 
Funcionários das Esferas Federal, Estadual e Municipal 
envolvidos direta ou indiretamente no Sistema CONFEA/CREA 
na região da inspetoria de Alfenas/MG , contribuindo para o 
exercício e regulamentação, fiscalização, é�ca, valorização e 
aprimoramento dos profissionais.

ASSEARA é selecionada para a 2ª 
etapa do Chamamento Público 
do CONFEA.

A par�r do dia 19 de junho de 2017, o horário de 
funcionamento da ASSEARA volta a ser de segunda a sexta-
feira de 13h às 17h.

Agora o atendimento aos associados, profissionais, 
universitários e comunidade será realizado em convênio com 
a UNIFENAS através de estágio para os alunos.

Novo horário de funcionamento.

0433

Profissionais do CAU-MG e CREA-MG sócios da ASSEARA merecem preços mais 
baixos no plano de saúde.

Seja sócio da ASSEARA e venha desfrutar dessa vantagem, com plano familiar a 
par�r de R$ 312,83 e ainda contando com diferenciais como nutricionista, saúde 
mental, sexologia, RPG, quiropraxia, acupuntura, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional.

Sócios da ASSEARA podem contar com PLANO DE SAÚDE.

O  s i t e  d a  A S S E A R A  e s t á 
disponível na internet no endereço: 
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 
s e r  a s s o c i a d o .  C o n h e ça  ta m b é m  o s  c u rs o s  q u e 
disponibilizamos em parceria com outras en�dades.

- Como posso fazer uma denúncia no CREA-MG? Existe 
algum modelo?

Resposta: A denúncia poderá ser realizada através do 
site do Crea-Minas, nas unidade de atendimento ou pelo 
telefone 31 3299 8816.

No site, através do link h�p://www.crea-mg.org.br/ 
servicos/fiscalizacao/Pages/denuncia.aspx seguindo os 
passos: download do formulário de denúncia, preenchimento 
das informações e encaminhamento para o e-mail 
fiscaliza@crea-mg.org.br.

Deverão constar na denúncia, as seguintes informações: 

• Descrição sucinta da irregularidade verificada;

• Informação do endereço da obra, serviço, ou 
empreendimento;

• Informação se está em funcionamento ou em 
execução;

• Informação se foi objeto de denúncia anterior ou a 
outro órgão da Administração Pública.

Em caso de dúvida, acesse o “roteiro para elaboração de 
infração à legislação profissional”.

Acesse o novo site da ASSEARA.

Perguntas frequentes:
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A ASSEARA realizou no úl�mo dia 10 de junho sua 
tradicional Festa Junina, o evento aconteceu em uma 
aconchegante casa de eventos localizada na Vila Teixeira e 
contou com a presença de diversos profissionais, estudantes, 
amigos e familiares.

Vale lembrar que pela primeira vez, o evento foi realizado 
através de parcerias de publicidade e com a ajuda dos 
par�cipantes, não gerando custos para a en�dade.

Os par�cipantes degustaram caldo de feijão e de 
mandioca, arroz doce, canjica, amendoim doce e salgado, vinho 
quente, quentão, cachaça, cerveja e refrigerantes, além da boa 
conversa que promove a interação entre os presentes.

A ASSEARA esta desenvolvendo com a ajuda dos seus 

profissionais associados a Car�lha Mãos à obra. A idéia da 

criação desta car�lha surgiu da necessidade de valorizar o 

profissional no mercado de trabalho e ao mesmo tempo terá a 

função de orientar as pessoas da sociedade que querem 

construir.

A mesma será disponibilizada para os interessado em 

diversos pontos de Alfenas e nas onze cidades da região 

abrangida pela ASSEARA, como bancas de revista, casas de 

material de construção, na Secretária de Planejamento da 

Prefeitura Municipal de Alfenas, na Inspetoria do CREA/MG e 

no site da ASSEARA ela já se encontra disponível.

ASSEARA realiza Festa Junina

Car�lha Mãos à obra visa 
auxiliar quem vai construir.

NÓS

ORIENTAMOS!

SOCIEDADE – Objetivamos orientá-la quanto aos procedimentos para iniciar uma 
construção, desde a escolha do profissional habilitado nas áreas de Engenharia ou 
Arquitetura, a criação do projeto e regularização de documentação junto aos órgãos 
competentes, passando pelas fases da obra até o seu encerramento.

PROFISSIONAL – Buscamos a valorização dos profissionais das áreas tecnológicas 
envolvidos na realização dos anseios da sociedade. E a valorização do trabalho dos 
funcionários das esferas Federal, Estadual e Municipal envolvidos na aprovação e 
fiscalização de projetos e obras.

VAI

CONSTRUIR?

Mãos à obra
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas | Publicação Especial

Esta car�lha de VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL foi criada com o apoio de profissionais associados.

O primeiro evento do Núcleo Alfenas aconteceu dia 31 de 
maio com pretenção de mostrar aos graduandos e profissionais 
ligados ao sistema Confea/Crea a missão e os valores do Crea-Jr.

Duas palestras foram realizadas, a primeira "Crea-Minas 
Júnior" com o palestrante Vinícius de Carvalho Leite, graduando 
em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras UFLA e 
Diretor Estadual de Comunicação do CREAjr-MG. A segunda 
"Jovens Lideranças" com o palestrante Yago Ananias, graduando 
em Administração pela Universidade José do Rosário Vellano 
UNIFENAS, Embaixador da Fundação Estudar e Agente de 
Inovação do Sedectes. O encerramento se deu com um coffee 
break para os par�cipantes.

C R E A jr- M G  real iza  o  1º 
SimCrea na UNIFENAS
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Profissionais do CAU-MG e CREA-MG sócios da ASSEARA 

merecem preços mais baixos no plano de saúde.

- Plano exclusivo para os sócios da ASSEARA

- Plano exclusivo para os sócios acadêmicos

- Convênio com mais de 20 anos de contratação

- Atendimento fora da área de atuação para urgência e 

emergência garan�do pelo Sistema ABRAMGE

- Diferenciais: nutricionista, saúde mental, sexologia, RPG, 

quiropraxia, acupuntura, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

PLANO FAMILIAR

- Adesão total: R$ 312,83 (quarto cole�vo)

- Adesão total Lux: R$ 479,61 (apartamento)

Podem ser dependentes: cônjuge ou companheiro, filhos 

solteiros até 18 anos, filhos solteiros acadêmicos até 24 anos e filhos 

solteiros inválidos sem limite de idade.

Consulte todas as condições na sede da ASSEARA ou através do 

telefone 35 3291 1915.

Acontece entre os dias 8 a 11 de agosto de 2017 a 
74ªSOEA - Semana Oficial de Engenharia e da Agronomia 
realizada pelo CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia.

O evento será realizado no Hangar - Centro de 
Convenções e Feiras da Amazônia em Belém-PA e todos os 
profissionais do Sistema CONFEA/CREA podem par�cipar.

Maiores informações no site h�p://www.soea.org.br

Sócios da ASSEARA podem contar com PLANO DE SAÚDE.

74ªSOEA - Semana Oficial da 
Engenharia e da Agronomia

Délvia Maria Pereira SwertsDélvia Maria Pereira Swerts
Engenheira Civil | Segurança do Trabalho | Ambiental | Ergonomista
CREA 45.269/D

E-mail: delviapereira@uol.com.br
Celular: 35.99922.1550 vivo | 35.91980.8383 tim | 35.98835.7103 oi

Swerts
Engenharia de Segurança do Trabalho 

- Assessoria e treinamento nas áreas de Segurança do
Trabalho, Ambiental e Ergonomia.

- Elaboração de LTCAT  |  PPRA  |  PPP  |  PPRPS  |  CIPA  | 
SIPAT  |   AET - Análise Ergonômica do Trabalho.

- Assistente Pericial - Perícias trabalhistas de Insalubridade e
Periculosidade.
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ANUNCIE por R$300,00

Associado tem 40% de desconto!

Espaço Pág. 4 (95 x 125mm)

- 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!
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