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Acesse o site da ASSEARA.

h�p://www.asseara.org.br ou ainda 

você pode posicionar o seu leitor de 

código QR na figura ao lado.

     O site da ASSEARA está disponível na 

internet no endereço:

     Acesse para conhecer os bene�cios e as vantagens em ser 
associado. Conheça também os cursos que disponibilizamos 
em parceria com outras en�dades.

O manual "Salário Mínimo Profissional uma conquista 

do engenheiro e agrônomo" foi publicado pela primeira vez 

em 1995 pelo Grupo de Trabalho Valorização Profissional e 

uma equipe de colaboradores do Confea. O obje�vo é colocar 

à disposição toda a legislação referente a salário mínimo e 

jornada de trabalho, além de informações complementares 

úteis aos profissionais da área tecnológica e às ins�tuições 

interessadas. Acesse o manual completo em PDF clicando em 

h�p://www.confea.org.br/media/manual_salariominimo.pdf
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O registro das obras intelectuais relacionadas às áreas de Agronomia, 
Engenharia, Geografia, Geologia e Meteorologia é realizado 
exclusivamente pelo Confea. Para solicitar, basta ir ao Crea de seu 
estado, com a documentação exigida, e protocolizar a solicitação de 
registro.

Aplica�vo criado por estudante de Engenharia da Computação ajuda 
deficiente visual a iden�ficar cédulas de dinheiro

Um aplica�vo desenvolvido por um estudante de Engenharia da Computação da PUC-Campinas auxilia deficientes 

visuais na iden�ficação de cédulas de dinheiro. Usando o sensor da câmera do smartphone e um sistema de reconhecimento, 

sem necessidade de acesso à internet, o 'Blind' verbaliza o valor da nota e oferece maior autonomia ao usuário em a�vidades 

simples do dia a dia.

“A gente está tentando ajudá-lo. O Fernando vende trufas na rua, então precisa de ajuda para dar o troco, saber como 

contar o dinheiro corretamente. Ele já sofreu muito com isso, foi enganado algumas vezes”, conta o estudante.

Antes de chegar gratuitamente à loja de aplica�vos, o app desenvolvido por Leonardo Maciel como parte do trabalho 

de conclusão de curso (TCC) é testado por Fernando Maciel da Silva, de 33 anos, deficiente visual atendido pelo Centro 

Interdisciplinar de Atendimento à Pessoa com Deficiência (Ciapd).

Desempregado há três anos, Fernando perdeu a visão em 1999 após uma lesão no nervo óp�co. Para ele, o app vai 

auxiliar não somente nas vendas no Centro de Campinas (SP), como também na expansão de sua autonomia.

“Ele comentou comigo que 

mesmo com a mudança no tamanho das 

notas �nha dificuldade de conseguir 

saber, porque umas já estão gastas ou 

simplesmente porque não consegue 

dis�nguir o tamanho de uma para 

outra”, conta Leonardo.

Ideia

Para garan�r  a  eficác ia  do 

reconhecimento e verbalização das 

notas, o criador abastece o banco de 

dados do aplica�vo com diferentes 

imagens das cédulas, dobradas e até 

mesmo gastas.
Com os testes realizados com o 

Fernando e a ampliação do banco de 

dados do Blind, a expecta�va de 

Leonardo é disponibilizar o app, de 

forma gratuita, até março de 2019.

Leonardo conta que a ideia surgiu 

após um amigo de Socorro (SP) com 

deficiência visual contar os problemas 

que �nha com o reconhecimento das 

n o ta s ,  m e s m o a p ó s  a  m u d a n ça 

realizada em 2014 pelo Banco Central.
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Formado em engenharia aeronáu�ca, pelo Ins�tuto Tecnológico de Aeronáu�ca (ITA), mestre em engenharia de sistemas e piloto de testes de 
aviões, o astronauta Marcos Pontes deu uma diretriz clara ao assumir o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

10º CNP e 10º CEP - Profissionais debatem melhorias no Sistema
A cada triênio, o Sistema Confea / Crea / 

Mútua realiza o Congresso Nacional de 

Profissionais - CNP e o Congresso Estadual de 

Profissionais - CEP. Este ano o Congresso 

comemora sua décima edição e terá como tema 

central “Estratégias da Engenharia e da 

Agronomia para o Desenvolvimento Nacional”. 

Estes eventos oferecem aos profissionais 

oportunidades de espaço para avaliação, 

debate e definição de estratégias, planos e 

programas de atuação em suas áreas, por meio 

de propostas de mudanças nos norma�vos que 

regulamentam o exercício da profissão. A 

par�cipação dos profiss ionais é muito 

importante, pois é uma forma de avaliar, 

d e b a t e r  e  a p o n t a r  m e l h o r i a s  p a r a  a 

regulamentação de suas profissões, refle�ndo 

na valorização de seu trabalho.

 Os profissionais do Sistema Confea / Crea 

/ Mútua terão a oportunidade de registrar suas 

demandas e sugestões, e manifestar a defesa de 

suas ideias durante os encontros. Entre os 

principais temas a serem abordados nas 

propostas esperasse o exercício leigo da 

profissão; validação de conhecimento técnico 

de egressos dos cursos de Engenharia, 

Agronomia e Geociências; o Programa Crea 

Junior; o papel do Confea juntamente ao 

Ministério da Educação para aprovação e 

análise de novos cursos de graduação; 

profissionais habilitados para o trabalho 

técnico no quadro de funcionários das 

Prefeituras; exigência de qualificação técnica 

mínima, valor de salário e registro profissional 

em concursos públicos;  em entre outros 

assuntos mais específicos das modalidades 

profissionais.

Em Minas Gerais ao todo serão realizados 

63 encontros nas Inspetorias do Crea-MG, 

abertos a todos os profissionais e estudantes da 

área do Sistema com ampla mobilização da 

sociedade abrangida pelas Inspetorias. Na 

sequência, 8 encontros regionais serão 

realizados com os delegados eleitos nos 

encontros de Inspetorias, e nos dias 5 e 6 de 

julho de 2019 em Belo Horizonte será realizado 

o 10º CEP-MG com os delegados eleitos durante 

os encontros regionais.

As propostas aprovadas seguem então para a úl�ma etapa, o 10º 

Congresso Nacional de Profissionais, onde são reunidas todas as 

propostas dos Estados e do Distrito Federal, subme�das à aprovação 

pelas delegações dos Conselhos Regionais de todo o país. O 10º CNP 

acontecerá em Palmas, Tocan�ns, nos dias 19 a 21 de setembro de 2019, 

organizado pela Comissão Organizadora Nacional - CON, do Confea.
O encontro da região da Inspetoria de Alfenas engloba as cidades 

de Alfenas, Alterosa, Areado, Campo do Meio, Campos Gerais, Carmo 

do Rio Claro, Conceição Aparecida, Divisa Nova, Fama, Paraguaçu e 

Serrania e conta com aproximadamente 560 profissionais e 500 

estudantes das modalidades do Sistema, acontecerá no dia 17 de abril 

de 2019 às 18 horas na Inspetoria do CREA-MG situada a Rua Doutor 

Luiz Libânio do Prado, 400 - Jd. São Lucas - Alfenas.

Os encontros contam com a presença de Inspetores, de 

Conselheiros, das En�dades de Classe, do Crea Junior e dos funcionários 

do Sistema.
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Associado ASSEARA conta com plano de saúde e odontológico!

Reunião entre Banco do Brasil, Emater e Crea-MG debate Manual de 
Crédito Rural

PLANO DE SAÚDE FAMILIARPLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91- Adesão total: R$ 367,91

PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL:PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL:
- por apenas: R$25,00- por apenas: R$25,00

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91

PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL:
- por apenas: R$25,00

A parceria entre SERPRAM e ASSEARA oferece um 
plano elaborado especialmente para os associados e seus 
respec�vos dependentes, um bene�cio importante para 
garan�r sua qualidade de vida.

SERPRAM EMPRESA ADESÃO TOTAL PLUS
Coberturas: Ambulatorial/Hospitalar/Obstetrícia
Acomodação: Quarto Cole�vo/Apartamento
Formato: Copar�cipação de 30% em consultas, exames, 
procedimentos médicos ambulatoriais e hospitalares.

Alfenas, Alterosa, Areado, A�baia, Bragança Paulista, 
Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Campo do 
Meio, Campos Gerais, Conceição dos Ouros, Conceição do 
Rio Verde, Elói Mendes, Es�va, Extrema, Itapeva, Machado, 
Monte Belo, Ouro Fino, Paraguaçu, Serrania, Paraisópolis, 
Poço Fundo, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Três 
Corações, Três Pontas e Varginha. Em breve mais municípios 
serão inclusos na abrangência. Urgência e Emergência 
Nacional.

ABRANGÊNCIA:

SERPRAM ODONTO ADESÃO ABSOLUT
Cobertura: procedimentos odontológicos (saúde bucal).

Os critérios para aceitação dos beneficiários ao Plano 
de Saúde também seguem o que determina a legislação 
vigente: Titulares: Associados com comprovação de vínculo 
junto à ASSEARA e Dependentes: Cônjuge ou companheiro 
(a); Filhos(a) solteiros até 18 anos; Filhos(a) solteiros 
acadêmicos até 24 anos; e Filhos(a) solteiros inválidos sem 
limite de idade.

O diretor Administra�vo e Financeiro da Emater, Leonardo Brumana Kalil, explicou que o apoio do Crea às demandas 

feitas ao Banco do Brasil reforça a necessidade de se revisar algumas regras e acelerar a análise dos projetos de financiamento. 

Ideia compar�lhada pelo coordenador estadual da Emater, Roberval Andrade, que destacou que outras ins�tuições 

financeiras estão ganhando força. “O Banco do Brasil é nosso parceiro preferencial, mas hoje 25% dos financiamentos 

migraram para o Banco do Nordeste, em razão de os projetos serem aprovados com mais agilidade”, disse Roberval.
Para o superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais, Ronaldo Oliveira, o Banco está de portas abertas para 

discu�r melhorias nos processos. “No entanto, em termos de mercado, é ó�mo que outros bancos estejam oferecendo 

financiamento, pois assim, podemos atender um maior número de produtores”, enfa�zou.

O Crea-MG recebeu, na manhã do úl�mo dia 19, representantes do Banco do Brasil e da Emater para tratar de assuntos 

relacionados ao Manual de Crédito Rural.
Na oportunidade, a Emater solicitou apoio do Conselho para ampliação do teto para atuação dos técnicos agrícolas em 

projetos de financiamento de crédito rural, além de exigência de responsável técnico em todas as operações financiadas com 

recursos específicos para esse fim. O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, reafirmou a parceira com a 

Emater. “O Crea está ao lado da Emater para valorizar as nossas profissões em defesa da sociedade. A Emater cumpre um 

papel muito importante junto ao produtor rural, garan�ndo a sustentabilidade e o manejo adequado”, reforçou Lucio.

Consulte todas as condições naConsulte todas as condições na
sede da ASSEARA ou atravéssede da ASSEARA ou através

do telefone 35 3291 1915.do telefone 35 3291 1915.

Consulte todas as condições na
sede da ASSEARA ou através

do telefone 35 3291 1915.
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