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 Ainda estão abertas as inscrições para 
76ª Semana Ocial da Engenharia e da 
Agronomia (Soea), que ocorrerá entre 16 e 19 de 
setembro, em Palmas-TO, no Centro de Eventos 

Arnaud Rodrigues. Os interessados podem 
acessar o site do evento www.soea.org.br.
 Neste ano, os prossionais registrados 
no Sistema Confea/Crea e Mútua irão pagar R$ 

450 até o dia 12 de julho, com desconto. Os 
valores foram denidos através da Decisão 
Plenária PL – 0564/2019.  Veja tabela abaixo:

Inscreva-se na 76ª Soea com
desconto até o dia 12 de julho

Participantes

Período de inscrições

Com desconto
(De 09/05 a 12/07)

Sem desconto
(A partir de 13/07)

Prossional do Sistema R$ 450,00 R$ 550,00

Prossional do Sistema (com registro ou visto no Crea-TO) R$ 350,00 R$ 450,00

Prossionais técnicos de nível médio que façam parte do Sistema R$ 250,00 R$ 350,00

Estudantes de cursos técnicos de nível médio vinculados ao Sistema Confea/Crea, estudantes em 
cursos de graduação vinculados ao Sistema Confea/Crea e acompanhantes.
Graduados e pós-graduados que tiverem trabalhos aprovados no Contecc.

R$ 200,00 R$ 250,00

Outras categorias prossionais R$ 550,00 R$ 650,00

 Realizada anualmente, a Soea reúne 
engenheiros, agrônomos, meteorologistas, 
geólogos, geógrafos e tecnólogos, dos quatro 
cantos do país, para debater temas diretamente 
ligados ao desenvolvimento e à infraestrutura 
brasileira. É o maior evento da área tecnológica 
do Brasil.
 Paralelamente à Soea, também é 

realizado o Congresso Técnico e Cientíco da 
Engenharia e da Agronomia – Contecc, de 17 a 
19 de setembro, que reúne trabalhos 
acadêmicos e técnicos de prossionais e 
estudantes, em forma de palestras e pôsteres. 
 Após a Soea, será a vez da 10ª edição 
do Congresso Nacional de Prossionais (CNP), 
de 19 a 21 de setembro. O CNP congura a etapa 

nal de um processo que acontece durante o ano 
todo, em todo o país, em que prossionais 
apresentam propostas para a área tecnológica. 
 As propostas municipais e regionais 
são selecionadas para compor a pauta dos 
Congressos Estaduais, que, posteriormente, 
enviam seus temas aprovados à etapa nacional.

ABNT publica versão revisada da
norma de avaliação de bens

 A Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) publicou no dia 27 de junho 
versão revisada da Norma NBR 14.653, que 
t ra ta  da ava l iação de bens.  Foram 
disponibilizadas as partes 1, que aborda 
procedimentos gerais, e a de número 3, voltada 
para avaliação de imóveis rurais.

  – ABNT NBR 14653-1:2019
Apresenta as diretrizes para avaliação de bens, 
quanto a: classicação da sua natureza; 
instituição de terminologia, denições, símbolos 
e abreviaturas; descrição das atividades 
básicas; denição da metodologia básica; 
especicação das avaliações; requisitos 
básicos de laudos de avaliação.
  – ABNT NBR 14653-3:2019
Especica procedimentos e requisitos, bem 
como fornece diretrizes para a avaliação de 
imóveis rurais, especialmente quanto a: 
instituição de terminologia, denições, símbolos 
e abreviaturas; classicação da sua natureza; 
descrição das atividades básicas; denição da 
metodologia básica; identicação do valor; 
especicação das avaliações; requisitos 
básicos de laudos de avaliação.

 A função básica dessa revisão é 
equiparar a norma brasileira aos novos termos 
internacionais adotados pelo International 
Valuation Standards Council, que é um órgão de 
vericação reconhecido mundialmente. A nova 
redação do normativo teve a colaboração de 
inúmeras entidades, como o Ibape, a Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Avaliações (Sobrea), 
Associação Nacional dos Engenheiros e 
Arquitetos da Caixa Econômica Federal (Aneac), 
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 
 Os pross iona is  do S is tema 
Confea/Crea e Mútua podem adquirir o 
normativo com descontos especiais, que são de 
50% para quem for inscrito regularmente no 
Confea/Crea e de 60% se também for associado 
à Mútua. (Com informações da Gecom do 
Confea).



 Começou no dia 2 de julho, no Crea-
GO, a auditoria de supervisão da NBR ISO 
9001:2015. A auditoria é realizada pelo Instituto 
de Certicação Qualidade Brasil (ICQ Brasil), por 
meio da auditora líder Denise Monteiro de Faria, 
com o objetivo de vericar a manutenção da 
conformidade do sistema de gestão da qualidade 
certicado. O trabalho foi realizado na sede do 
Crea-GO, em Goiânia, e nas inspetorias do 
Conselho em Ceres, Goianésia e Luziânia.
 Durante a reunião de abertura da 
auditoria, realizada no plenário do Regional, com 
a presença de gestores, coordenadores, líderes e 
assessores do Crea-GO, o presidente Eng. 
Francisco Almeida fez uma breve apresentação 
sobre o Conselho à auditora, destacando o 
compromisso do Crea de Goiás com a qualidade 
dos serviços prestados e com a organização de 
seus processos. “Tenho orgulho de dizer que não 
há um Crea mais organizado que o Crea de 
Goiás”, assegurou.
 O presidente do Regional goiano ainda 
destacou a importância da auditoria para a 
melhoria contínua do Sistema de Gestão da 
Qualidade do Conselho. “A ISO 9001 foi 
implantada no Crea-GO em 2008, desde então, 
houve a troca de diretoria, mas o sistema 
continua a funcionar bem. Graças à ISO, temos 
conseguido avançar bastante,  dando 
continuidade ao bom trabalho desenvolvido pela 
nossa equipe, que realmente veste a camisa do 
Conselho”, frisou. “Contamos com a 
colaboração da equipe de auditoria, para que 
possamos corrigir o que precisa ser corrigido, de 
forma a permanecer de acordo com a ISO, que é 

o reconhecimento da boa prestação de 
serviços”, nalizou Francisco.
 A auditora líder Denise Monteiro de 
Faria, por sua vez, parabenizou o Crea-GO por 
manter o Sistema de Gestão da Qualidade. 
“Vocês têm uma atividade que é importantíssima 
para o desenvolvimento do Estado. Ter a ISO 
9001 é voluntário, mas é importante para manter 
o rumo, mesmo com a mudança da presidência. 
Ser certicada não quer dizer que a empresa é 
perfeita, mas que a instituição tem o interesse de 
ser melhor a cada dia. Parabéns por manterem a 
ISO por tanto tempo”, parabenizou.

 Denise ainda comentou que a auditoria 
é um processo de aprendizado. “Ninguém sabe 
mais daquilo que está fazendo do que quem 
trabalha com isso todos os dias, então, o meu 
papel é trazer uma teoria e confrontá-la com a 
prática, analisando se há interação entre os 

processos, o que, em minha opinião, é o maior 
desao. O Sistema de Gestão tem essa 
responsabi l idade:  garant i r  o produto 
intencional”, explicou.
 Após a abertura, a representante do 
ICQ Brasil auditou a diretoria Crea-GO, 
representada pelo presidente Francisco Almeida, 
e com a presença da coordenadora de 
Planejamento e Qualidade, Eng. Civ. Rosana 
Brandão, e da auditora Fabrícia Gomes. Os 
Departamentos de Fiscalização, Técnico, de 
Registro, de Gestão de Pessoas, de Atendimento 
e da Coordenadoria de Apoio ao Colegiado 
também foram auditados e os resultados do 
trabalho foram apresentados no dia 4 de julho, 
durante a reunião de encerramento.
 Na ocasião, a auditora do ICQ Brasil 
recomendou a manutenção da certicação ISO 
9001, com louvor, pelo Crea-GO. Denise exaltou 
a tecnologia aplicada pelo Conselho. “Não vi 
nenhum processo do Crea que não esteja na 
tecnologia. Tudo já está automatizado e não há 
gap, o sistema está bem maduro. Isso é ver a ISO 
9001 sendo utilizada de maneira efetiva para se 
fazer gestão”, ressaltou Denise.
 Em seu relatório, a auditora identicou 
uma oportunidade de melhoria, armando que “a 
organização pode desenvolver um mecanismo 
macro para monitoramento, a m de montar um 
plano de scalização de modo a não deixar áreas 
descobertas”. Denise também apontou uma não 
conformidade menor: “a organização não 
garantiu a ecácia da sua comunicação com o 
cliente”, no caso de uma reclamação que cou 
sem resposta do Conselho.

ICQ Brasil recomenda manutenção
da ISO 9001 no Crea-GO

À mesa, durante a reunião de abertura da 
auditoria, a coordenadora de Planejamento e 
Qualidade do Crea, Rosana Brandão (E), o 

presidente Francisco Almeida e a auditoria líder 
do ICQ Brasil, Denise Monteiro de Faria

Crea-GO Jovem implanta núcleo e
realiza palestras em Catalão

 Em 24 de junho, a supervisora de 
Superintendência do Crea-GO Jovem, Bruna 
Bites, acompanhada pela assessora do 
programa, Geog. Ângela Daher; e pelo assessor 
de Políticas Públicas do Crea-GO, Eng. Civ. Victor 
Resende, esteve na cidade de Catalão, onde foi 
realizada a implantação do núcleo regional do 
Crea Jovem na cidade.
 Na ocasião, a equipe do Crea-GO 
Jovem realizou uma reunião de alinhamento com 
os membros do Núcleo de Catalão, os 
acadêmicos da área tecnológica Gracyelle 
Rodrigues da Silveira, Pedro Afonso Mendonça 
Nascimento, Gustavo Lopes de Paulo, Vanessa 
da Silva Machado e Laura Gaspar Rasmussem. 
 Ainda na cidade, também no dia 24 de 
junho, Bruna Bites ministrou duas palestras 
institucionais do Crea Jovem, a primeira, na 
Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão (UFCat), que reuniu cerca de 40 
par ticipantes; e a segunda, no Centro 
Universitário Una, que contou com a 

participação de mais de 100 acadêmicos da 
área.
 O inspetor-titular do Crea em Catalão, 
Eng. Civ. Raul Evangelista da Rocha; e o delegado 
goiano para o 10º Congresso Nacional de 
Prossionais e ex-professor das universidades 
que sediaram as palestras, Eng. Eletric. Rogério 
Marcelino Batista, também participaram das 
atividades na cidade.

No Centro Universitário Una de Catalão, a 
supervisora de Núcleos Bruna Bites 

ministra palestra institucional a mais de 
100 acadêmicos da área tecnológica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, 
combinado com o art. 72, da Lei nº 5194, de 
24 de dezembro de 1966, o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – 
Crea-GO aplica a penalidade de “CENSURA 
PÚBLICA” ao Eng. Civ. Nelio Antônio da 
Silva, portador da Carteira Profissional n° 
8985/D-GO no Crea-GO, por infração ao 
disposto no artigo 8º, incisos III, IV e VI do 
Código de Ética Profissional adotado pela 
Resolução nº 1002, de 26 de novembro de 
2002 do Confea.

Goiânia-GO, 28 de Maio de 2019

Eng. Agr. Francisco A. Silva de Almeida
Presidente do Crea-GO



 O Crea-GO e o Inbec Pós-graduação 
promovem, no dia 1º de agosto (quinta-feira), a 
partir das 19h, no auditório do Conselho goiano, 
a palestra “Engenharia e Manutenção Hospitalar: 
a prossão do presente e futuro”, que será 
ministrada pelo Eng. Civ. Fumio Araki, 
especialista em Administração Hospitalar.
 O objetivo da palestra é apresentar a 
demanda ex is tente  por  pross iona is 
especializados para atuar na gestão de projetos 
de arquitetura, de construções e instalações de 
infraestruturas especiais, operação e 
manutenção de equipamentos médico-
hospitalares, inovações tecnológicas, segurança 
dos pacientes e tendências da saúde no Brasil.
 O evento é voltado para engenheiros, 
arquitetos, médicos, gestores administrativos, 
enfermeiros e estudantes universitários das 
áreas abrangidas. As inscrições já podem ser 
r ea l i z adas  pe lo  s i t e  do  C rea -GO 
( ), no menu “Mais www.creago.org.br

Capacitação”, na aba “Palestras e Eventos”. O 
investimento é de 1 kg de alimento não perecível.
Os certicados também serão disponibilizados e 
poderão ser acessados no portal “Mais 
Capacitação”, após login, clicando na aba 
“Certicados”. Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones (62) 3221-6282 // (62) 
3221-6269  / /  (62 )  3221-6251 ,  na 
Coordenadoria de Cerimonial, Cursos e Eventos 
do Crea-GO.
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EXPEDIENTE:

Presidente do Crea-GO entrega
homologação de registro da Ageamb

 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida (E), entregou no dia 3 de 
julho, na sala da presidência,  a Ata de 

Homologação do Registro da  Associação 
Goiana de Engenheiros Ambientais (Ageamb) 
como entidade de classe do Sistema 
Confea/Crea, ao presidente Aquila Levindo (D).
 Para o presidente do Crea, a luta pela 
homologação representa uma vitória. “A Ageamb 
luta há mais de seis anos e hoje temos orgulho de 
ter a Ageamb presente no Crea. O trabalho da 
atual diretoria foi fundamental para que sua 
entidade de classe zesse parte do Sistema 
Confea/Crea. O Crea quer continuar junto com a 
Ageamb para que a engenharia ambiental seja 
cada vez mais valorizada no Estado de Goiás”, 

parabenizou Francisco.
 O Eng. Sanit. Amb. Aquila Levindo 
agradeceu a entrega do documento e disse que a 
homologação é uma conquista de todos os 
engenheiros ambientais. “Tivemos o apoio do 
Crea para que o registro fosse concretizado. A 
Ageamb, por meio de seus associados,  vai 
continuar apoiando a atual gestão do Conselho 
para que o desenvolvimento sustentável em 
Goiás possa avançar. Espero que a 
representatividade e a impor tância do 
engenheiro ambiental seja valorizada a cada dia 
mais”, destacou.

Sistema Confea/Crea discute o crédito rural no BB
 Em defesa da atuação da Agronomia e 
do crédito rural, os integrantes da Comissão 
Técnica Crédito Rural, Assistência Técnica e 
Extensão Rural (CTCAE) do Confea participaram 
no dia 2 de julho de reunião na Diretoria de 
Agronegócios (Dirag) do Banco do Brasil (BB). O 
encontro teve como objetivo discutir o 
relacionamento das empresas de assistência 
técnica com o BB. 
 Pelo Confea, participaram da reunião 
os conselheiros federais Eng. Agr. Annibal 
Margon (Crea-GO) e Eng. Agr. João Bosco 
Andrade Lima Filho (Crea-SE); o coordenador da 
Coordenadoria de Câmaras Especializadas de 
Agronomia do Sistema Confea/Crea (CCEAGRO) 
e presidente da Confederação dos Engenheiros 
Agrônomos do Brasil (Confaeab) Eng. Agr. 
Kleber Santos.
 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, também participou do 

encontro juntamente com o superintendente de 
Fiscalização e Atendimento Eng. Agr. Humberto 
Falcão e  o assessor Eng. Metal. João Bosco 
Calais Filho, ambos do Crea-MG. O Eng. Agr. 
Eduardo Teixeira Mendes, especialista que 
integra a CTCAE, também participou da reunião.

 A Dirag trouxe para a mesa de reunião o 
gerente executivo Luciano Conte; o responsável 
pela GERAG Giovani Chaves; os assessores 
Ricardo e Frederico Fleury; além do Gerente de 
Marketing do BB, Antônio Mourão; e do assessor 
da presidência, Alberto Salles.
 Durante a reunião, o líder da Área de 
Gestão de Convênios da Fiscalização do Crea-
GO, Eng. Contr. Autom. Roger Barcellos, 
apresentou o sistema de scalização inteligente 
ado tado  em 2015 e  demonst rou  o 
funcionamento do Livro de Ordem Eletrônico, 
implantado em julho de 2018. As duas 
ferramentas podem beneciar as operações.
 Representantes do Confea, Crea e 
Dirag ainda discutiram as mudanças da 
legislação como o novo Plano Safra, que 
permitiu o retorno do nanciamento da 
assistência com recursos do crédito rural.

Em reunião, Crea-GO apresenta o sistema de 
scalização inteligente e o Livro de Ordem 

Eletrônico implantado pelo Conselho

Crea e Inbec promovem palestra 
sobre engenharia e manutenção hospitalar

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, 
combinado com o art. 72, da Lei nº 5194, de 
24 de dezembro de 1966, o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – 
Crea-GO aplica a penalidade de “CENSURA 
PÚBLICA” ao Eng. Civ. Danilo de Sousa 
Morais, portador da Carteira Profissional n° 
1015611435/D-GO no Crea-GO, por 
infração ao disposto no artigo 8º, inciso III, 
artigo 9º, inciso I, alínea “c”, inciso II, alínea 
“a”, inciso III, alínea “f”, e artigo 10, inciso I, 
alínea “c” do Código de Ética Profissional 
adotado pela Resolução nº 1002, de 26 de 
novembro de 2002 do Confea.

Goiânia-GO, 03 de Abril de 2019

Eng. Agr. Francisco A. Silva de Almeida
Presidente do Crea-GO


