
Principais propostas do Programa de Trabalho para a Gestão 2021-2023     Continuar defendendo a soberania nacional, as empresas nacionais e o capital tecnológico brasileiro;  Prosseguir o trabalho desenvolvido nos últimos dois anos do resgate do protagonismo das engenharias, da agronomia, das geociências para o desenvolvimento nacional;  Ampliar mecanismos e a capacidade de fiscalização de todos os Creas, por meio de campanhas de fiscalização profissional em defesa da vida e da segurança da sociedade;  Ampliar os programas em apoio às Entidades de Classe e Instituições de Ensino, em especial nas políticas de patrocínio e estandes, além de editais de chamamento público;    Defender a qualidade da formação profissional de graduação e combater o ensino 100 por cento a distância, bem como a proliferação excessiva de cursos;   Atuar contra a privatização de grandes empresas nacionais como Eletrobrás, Petrobrás, Furnas, entre outras;   Defender a manutenção da Lei do salário mínimo profissional e a criação da engenharia como carreira de Estado; Ampliar o Programa Mulher e fortalecer a representatividade  das mulheres nos cargos de liderança, com a presença mais igualitária nas profissões registradas no Sistema;  Fortalecer o trabalho de reciprocidade internacional áreas de mobilidade profissional e certificação com outras entidades internacionais;  Intensificar a participação dos profissionais na Mútua, ampliando a base de associados e o rol de benefícios para que sejam mais atrativos para os profissionais;  Ampliar a participação do Colégio de Entidades Nacionais (CDEN), Colégio de Entidades Regionais (Cder) e Entidades Precursoras na gestão do Confea;  Fortalecer os programas voltados a estudantes e jovens profissionais como Crea Júnior e Crea Jovem, buscando mecanismos legais para sua efetiva implantação;   Implantar a Escola Superior Corporativa (ESC), com foco na capacitação e habilitação de Conselheiros, Inspetores, Dirigentes de Entidades de Classe, profissionais e funcionários em temas inerentes às profissões; 



 Estruturar um Portal de Empregabilidade com vistas à inserção dos profissionais no mercado de trabalho; e  Realizar concurso público no Confea para ampliar a capacidade operacional e melhorar o atendimento junto aos Creas e profissionais.   Para conhecer as propostas na íntegra acesse: www.tocomjoel.com.br  


