Programa de Trabalho

Eng. Químico Ismar Macário Pinto Júnior
Número 70

Para Diretor Administrativo da Mútua
Currículo

Programa

Formado em Engenharia Química pela
UFAL

Ampliar o número de associados da Mútua/AL, promovendo ampla
divulgação de seus benefícios;

Especialização em Produção
Limpa pelo SENAI/RS

Articular com a Mútua Nacional maior quantidade de recursos a
serem disponibilizados em forma de benefícios para utilização dos
associados da Mútua/AL;

Mais

Auditor Ambiental em ISO 14001 pelo
British Standards Institution - BSI
Especialização
em
Ambiental pelo CESMAC

Engenharia

Mestre em Tecnologias Ambientais
pelo IFAL – Campus Marechal Deodoro
Técnico em licenciamento ambiental
da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Maceió – SEMPMA (2005
– 2016)
Coordenador
do
Núcleo
de
Sustentabilidade
da
Secretaria
Municipal
de
Desenvolvimento
Sustentável de Maceió (2016 – 2019)
Técnico em licenciamento ambiental
pela Secretaria de Desenvolvimento
Territorial e Meio Ambiente de Maceió
– SEDET (2019 até os dias atuais)
Consultor do SEBRAE em Gestão
Ambiental e Gestão da Qualidade e
Produtividade (2005 – 2015)
Conselheiro do CREA/AL de 2012 a
2014
Diretor Secretário do CREA/AL - 2013
Diretor Financeiro do CREA/AL - 2014
Professor Universitário

Ampliar a quantidade de convênios da Mútua/AL, com foco em que
os associados consigam descontos em estabelecimentos
comerciais como: farmácias, restaurantes, academias, escolas,
entre outros;
Firmar convênios com institutos de Pós-graduação/extensão para
que os associados possam obter descontos, visando o
aperfeiçoamento profissional
Viabilizar a disponibilização de plano de saúde com valores mais
acessíveis para o associado da Mútua/AL
Propor em reuniões nacionais a ampliação dos prazos de
pagamento dos benefícios reembolsáveis
Propor em reuniões nacionais a redução das taxas de juros e
correções monetárias que incidem sobre os benefícios
reembolsáveis;
Implantar sala de Coworking para os profissionais associados nas
novas instalações da Mútua/AL;
Fortalecimento do programa Divulga Mútua, ajudando a viabilizar
eventos com o CREA/AL e as entidades de classe que tragam
benefícios aos profissionais vinculados ao sistema;
Apoiar a proposta de criação da Faculdade Mútua;
Apoiar proposta de que o percentual de 10% das ARTs paga pelos
profissionais seja creditado em sua previdência privada da
TECNOPREV;
Apoiar ações de valorização e capacitação profissional que venham
a ser elaboradas pelo CREA/AL, entidades de classe e instituições
de ensino.

