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ELEIÇÕES CONFEA E MÚTUA
08 de novembro de 2011
Confira se seu nome está na lista de votação e também o local onde votará.
Veja a lista de candidatos ao CONFEA e Mútua

NOVIDADES SOBRE ASSOCIAÇÃO E ANUIDADE 2012
O valor da anuidade 2012 será o mesmo de 2011, ou seja:
 Individual: 75,00 (recebe a Revista Abenge e desconto no Cobenge);
 Institucional: 600,00 (recebe 2 volumes de cada Revista Abenge, livro das SDs e desconto no
Cobenge).
A anuidade 2012 será paga através de boleto gerado no site da ABENGE, mediante preenchimento de
cadastro on-line. Este cadastro deverá ser preenchido pelos antigos e pelos novos associados. Este
sistema estará no ar a partir de janeiro de 2012.
Outra novidade:
A partir de 2012 serão considerados associados da ABENGE todos os que estiverem com a
anuidade em dia. Não haverá necessidade de pagamento de anuidades atrasadas. O associado
é aquele que estiver com a anuidade referente ao ano em exercício em dia.
AGUARDEM PARA 2012 MAIS BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS ABENGE.

LIVROS DAS SESSÕES DIRIGIDAS
O Livro das Sessões Dirigidas (SDs) correspondente ao COBENGE 2010 deveria ter sido impresso
pela organização local do evento (Fortaleza) e distribuído até o COBENGE 2011. Infelizmente não foi
impresso e a ABENGE já tomou as providências para imprimi-lo e distribuí-lo em dezembro. Todos os
autores devem enviar o endereço para recebimento para a Coordenação da sua SD ou para a ABENGE.
O Livro das SDs 2011 (COBENGE 2011) será impresso pela organização local (Blumenau). Se o
calendário for cumprido, deverá ser distribuído em maio de 2012. Este será o 5º livro de SDs da Abenge.

EVENTOS E NOTÍCIAS
Seminário SINAES: Avaliação e Perspectivas
O objetivo será realizar uma retrospectiva do desenvolvimento do SINAES, nos seus primeiros 7 anos
de existência, e discutir os desafios e perspectivas para sua consolidação definitiva. O Seminário
realizar-se-á nos 10 e 11 de novembro de 2011, no primeiro dia das 9h às 17h30, no segundo dia das
8h às 16h em Brasília.
Prêmio Brasil de Engenharia recebe trabalhos até 4 de novembro
A iniciativa visa a reconhecer a contribuição da engenharia e de seus profissionais para o
desenvolvimento do país. Esta segunda edição, apoiada pelo MCTI, oferece cerca de R$ 100 mil de
prêmios. Ascom do Prêmio Brasil de Engenharia.
Brasil precisa de mais 150 mil engenheiros até 2012
O Brasil precisa de mais 150 mil engenheiros até o final de 2012, segundo dados da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). E, por causa de investimentos no setor de energia, infraestrutura e a
descoberta do pré-sal, uma das áreas com maior necessidade de profissionais é a de petróleo e gás.
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