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 O Crea-GO e a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizam no dia 
16 de maio (quinta-feira), das 8h às 15h30min, no 
auditório da Biblioteca do Instituto Federal Goiano 
(IF Goiano) – campus Morrinhos, o workshop 
“Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Doenças 
(MID) das Culturas do Milho e da Soja”.
 O objetivo do evento é capacitar 
técnicos na produção sustentável para uma 
adequada tomada de decisão no manejo das 

pragas e doenças das culturas do milho e da soja.
 O workshop conta com o apoio da 
Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás 
(Faeg); do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar-GO); do Sindicato Rural de Goiás; do 
Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de 
Goiás (IFAG); do IF Goiano – campi Morrinhos e 
Urutaí;  e  do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). 
 Após a abertura, às 8h20min da manhã, 
será ministrada a palestra “Manejo Integrado de 
Pragas (MIP) da Cultura do Milho”, pelo Eng. Agr. 
Dr. Flávio Gonçalves de Jesus. A segunda 
palestra, intitulada “Manejo de Doenças 
Disseminadas pela Cigarrinha do Milho”, será 
proferida pelo Eng. Agr. Dr. Charles Martins de 
Oliveira. Em seguida, os palestrantes responderão 
às dúvidas dos participantes.
 No período da tarde, o Eng. Agr. Dr. 
Edson Hirose vai falar sobre o “Manejo Integrado 
de Pragas (MIP) da Cultura da Soja”. A última 

palestra do workshop, “Tecnologia da Aplicação”, 
será apresentada pelo Eng. Agr. André Luiz 
Cristino Ribeiro. Também haverá espaço para os 
palestrantes responderem perguntas dos 
participantes.
 As inscrições para o evento devem ser 
e f e t u a d a s  n o  s i t e  d o  C r e a - G O 
( ) ,  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 por tal “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. O IF 
Goiano – campus Morrinhos ca localizado na BR 
153, Km 633, Zona Rural - Morrinhos-GO.

Crea-GO e Embrapa promovem workshop
sobre manejo integrado de pragas

e doenças das culturas do milho e da soja

Resolução estabelece que serviços de
Engenharia não são serviços comuns

 Foi publicada no Diário Ocial da União 
(DOU), no dia 3 de maio, a Resolução nº 1.116 do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea), que estabelece que as obras e os 
serviços no âmbito da Engenharia e da 
Agronomia são classicados como serviços 
técnicos especializados.
 A Resolução considera que obras e 
serviços de Engenharia e de Agronomia, por 
serem objeto de soluções especicas e 
tecnicamente complexas não podem ser 
denidos a partir de especicações usuais de 
mercado. Essas obras e serviços, na medida em 
que exigem para habilitação a emissão de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 
são  cons iderados ser v iços  técn icos 
especializados e não serviços comuns.
 “A par tir dessa Resolução ca 

evidenciado que serviços de Engenharia não se 
enquadram na abrangência legal das licitações 
através do Pregão”, comemora o vice-presidente 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC) e presidente da Comissão de 
Infraestrutura (Coinfra) da entidade, Carlos 
Eduardo Lima Jorge.
 O presidente do Confea, Joel Krüeger, 
destaca que a Resolução 1.116/2019, aprovada 
por unanimidade pelo Plenário do Conselho, era 
uma demanda dos prossionais vinculados ao 
Sistema Confea/Crea e Mútua para evitar uma 
grave distorção que vem sendo aplicada nas 
licitações públicas: a de conferir a obras e 
serviços de Engenharia, Agronomia e 
Geociências a categoria de serviço comum, 
permitindo que fossem licitadas pela modalidade 
Pregão. “Não há como se falar em serviço 

comum de Engenharia. Se é de Engenharia, é um 
serviço especializado”, defende Krüeger.
 Na avaliação da CBIC, a atuação do 
presidente do Confea, Joel Krüeger, que resultou 
na publicação da referida decisão, requisitada há 
anos pelo setor da construção, foi fundamental e 
fortalece a luta do setor em mostrar o prejuízo que 
esse erro causa à sociedade e não só à 
construção. (Com informações da Cbic).



Rio Verde sedia o primeiro Encontro
Regional de Prossionais de 2019

 A inspetoria do Crea-GO em Rio Verde 
recebeu, em 9 de maio, o primeiro Encontro 
Regional de Prossionais (ERP) de 2019. O 
evento, que reuniu 29 prossionais da cidade-
sede e também dos municípios de Mineiros, 
Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Jataí e 
Aragarças, teve o patrocínio do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea) e apoio da 
Mútua – Caixa de Assistência dos Prossionais 
do Crea.
 O Encontro de Rio Verde foi 
comandado pelo coordenador da Comissão 
Organizadora do Congresso Estadual de 
Prossionais (CEP) de Goiás, Eng. Civ. Ricardo 
Veiga, que presidiu a mesa diretora. O inspetor 
do Crea em Rio Verde, Eng. Agr. Paulo Martins, 
foi o vice-presidente da mesa, que contou ainda 
com o coordenador-adjunto da Comissão 
Organizadora, Eng. Sanit. Amb. Aquila Levindo, 
como secretário; e com a inspetora-auxiliar do 
Crea em Santa Helena de Goiás, Eng. Civ. Aline 
Brito de Paula, como relatora. 
 Ainda estiveram presentes no evento 
inspetores do Crea em Mineiros,  Eng. Ftal. 
Gildomar dos Santos e Eng. Civ. Antonio Célio 
Júnior; os inspetores de Aragarças, Eng. Civ. 
José Leão Neto e Tec. Saneam. Amb. Patrick 
Medeiros; de Quirinópolis, Eng. Agr. Ricardo de 
Azevedo e Eng. Civ. Ludimila de Macedo; de 
Jataí, Eng. Civ. Khalil Fernando Tum, Eng. Civ. 
Cintia Carvalho e Eng. Agr. Cleomar de Sousa; e 
de Santa Helena, Eng. Agr. Suaildo Marques e 
Eng. Amb. Rogério Martins. O conselheiro Eng. 
Minas Augusto César Gusmão e o assessor 
institucional de Políticas Públicas do Crea, Eng. 
Civ. Victor Resende, também participaram do 
ERP.
  – No início do Apresentações
Encontro, o coordenador da Comissão 
Organizadora e presidente da mesa condutora 
dos trabalhos, Eng. Civ. Ricardo Veiga, fez uma 
apresentação institucional do Crea-GO. Durante 
sua fala, o conselheiro abordou todo o trabalho 
que o Conselho goiano vem desenvolvendo em 
favor de seus prossionais e de toda a sociedade 
goiana. O Livro de Ordem Eletrônico do Crea-GO, 
o sistema de Business Intelligence (BI) aplicado 
à scalização proativa, a scalização 
georreferenciada e os convênios rmados com 

diversos órgãos do Estado estiveram entre os 
tópicos abordados.
 O conselheiro ainda destacou o 
objetivo do ERP: “Este evento é uma 
opor tunidade de conversarmos sobre 
atualização da nossa legislação e da nossa 
organização. Aqui em Rio Verde, iniciamos as 
discussões acerca do futuro do nosso sistema 
prossional”. Como explicou Ricardo Veiga, a 
ideia é “apresentar, discutir, aprovar e 
encaminhar propostas de melhoria para o 
Sistema Confea/Crea, que poderão ser 
defendidas nacionalmente”.
 Já o coordenador-adjunto da 
Comissão, Eng. Sanit. Amb. Aquila Levindo, 
frisou a necessidade de “sair deste Encontro 
com propostas para o nosso Congresso 
Estadual. Os Encontros Regionais estão 
acontecendo em todos os estados do País e o 
objetivo é que as propostas de Goiás cheguem 
até o Congresso Nacional de Prossionais e que 
ajudem a melhorar nosso Sistema”. Aquila ainda 
foi o responsável por apresentar os eixos 
temáticos da discussão.

 Neste ano, o tema denido pelo Confea 
é “Estratégias da Engenharia e da Agronomia 
para o Desenvolvimento Nacional”, contendo os 
seguintes eixos temáticos: Inovações 
Tecnológicas – Inovações tecnológicas no 
processo de desenvolvimento econômico sob a 
ótica da Engenharia e Agronomia; Recursos 
Naturais – O papel da Engenharia e Agronomia na 
utilização e aproveitamento de recursos naturais 
com sustentabilidade; Infraestrutura – A 
governança da política de infraestrutura 
brasileira sob a ótica da Engenharia; Atuação 
Prossional – Os rumos da formação 
prossional da Engenharia e Agronomia 
brasileiras; e Atuação das Empresas de 
Engenharia – Governança das empresas de 
Engenharia e obras públicas.
  – Durante o ERP de Rio Propostas
Verde, diversas propostas, dentro dos eixos 
temáticos denidos pelo Confea, foram 
discutidas e apresentadas pelos participantes. 
Entre as principais, que serão agrupadas e 
apresentadas durante o Congresso Estadual, 
estão propostas de exame de ordem para recém-
formados; residência técnica para prossionais; 

unicação do banco de dados de prossionais e 
de ARTs de todo o Brasil, permitindo o m do 
visto prossional; carteira prossional digital; 
tabela de honorários mínimos e outras.

  – No Encontro, ainda foram Eleições
eleitos três prossionais que representarão a 
região abrangida pelo evento no 10º Congresso 
Estadual de Prossionais (CEP), marcado para 
26 de junho, em Goiânia. O Eng. Agr. Paulo 
Martins, o Eng. Eletric. e Seg. Trab. Roberto 
Bessa e o Eng. Civ. Danilo Vieira serão os 
responsáveis por levar e defender as propostas 
do ERP de Rio Verde no Congresso Estadual.
 Para Ricardo Veiga, o Encontro 
Regional de Prossionais de Rio Verde foi 
positivo. “Tivemos, em Rio Verde, a 
representação de todas as outras inspetorias 
abrangidas pelo ERP e isso foi bastante 
importante. Tivemos também propostas e 
discussões relevantes e considero a realização 
do evento muito positiva. Agora, precisamos de 
uma participação ainda mais signicativa de 
prossionais nos próximos encontros de 
discussões da estr utura do Sistema 
Confea/Crea”, ressaltou.
  – Além de Rio Verde, Outros ERPs
mais cinco cidades sediarão os Encontros 
Regionais de Prossionais até o dia 30 de maio, 
sempre das 13h30min às 18h: Catalão (14/5), 
Luziânia (21/5), Ceres (23/05), Goiânia (28/5) e 
Itumbiara (30/5). Os encontros serão realizados 
nas inspetorias do Crea nas respectivas cidades 
ou na sede do Conselho, no caso de Goiânia. No 
total, serão eleitos 18 representantes que 
participarão do Congresso Estadual de Goiás, 
sendo três em cada ERP.

Coordenador da Comissão Organizadora 
Estadual, o Eng. Civ. Ricardo Veiga realiza a 

apresentação institucional do Crea-GO

O Eng. Sanit. Amb. Aquila Levindo apresenta 
o tema e os eixos temáticos denidos pelo 

Confea para nortear as discussões

O Eng. Agr. Paulo Martins (E), o Eng. Civ. 
Ricardo Veiga, o Eng. Sanit. Amb. Aquila 

Levindo e a Eng. Civ. Aline Brito de Paula (D) 
compõem a mesa condutora do trabalhos

Os eleitos para apresentar e defender 
as propostas do ERP de Rio Verde no 

10º CEP: Eng. Eletric. e Seg. Trab. 
Roberto Bessa (E), Eng. Civ. Danilo 
Vieira e Eng. Agr. Paulo Martins (D)



 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, esteve em 6 de maio, na  
Casa da Indústria, para uma visita ao presidente 
da Federação das Industrias do Estado de Goiás 
(Fieg), Sandro Mabel. Em pauta, a apresentação 
do Prêmio Crea Goias de Meio Ambiente, que vai 
ganhar em sua 18ª edição, o apoio da Fieg; e a 
discussão sobre desenvolvimento, em cidades 
goianas, de projetos de Arranjo Produtivo Local 
(APL). Também participaram do encontro o vice-
presidente da Fieg, Flávio Rassi; Elaine Lopes 
Farinelli, do Conselho Temático de Meio 
Ambiente/Fieg; José Mauro, superintendente do 
Sifaeg. Pelo Crea, participaram as assessoras 
Marcella Castro e Denise Castro. 

 Para o presidente do Crea-GO,  a 
parceria com a Fieg é importante pelo seu vasto 
campo de atuação. “A parceria com a Fieg vai ao 
encontro da estratégia de alcançar maior número 
de empresas que desenvolvam ações 
sustentáveis e reconhecer os projetos 
ambientais da indústria goiana que são 
referência nacional”, disse. Francisco ainda 
acrescentou que a iniciativa chega à maioridade 
por sua credibilidade e com foco em alcançar 

visibilidade nacional. “Além de Goiás, o prêmio 
hoje  abrange os Estados de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais e o 
Distrito Federal”, observou. 
 O presidente do Regional Goiano ainda 
explicou quais a modalidades em disputa, falou 
sobre o Selo Prêmio Crea Goiás de Meio 
Ambiente, que valoriza e identica os trabalhos 
vencedores e ressaltou que na modalidade 
Inovação Tecnológica, o Sistema Fieg tem 
história na competição, com duas conquistas do 
Senai em edições anteriores. Em 2016, com o 
projeto Ecoágua (Mini-ETE), uma miniestação 
compacta de tratamento de euentes de obras, 
desenvolvido em parceria com a Toctao 
Engenharia; e em 2018, com o esfoliante natural 
feito de semente de goiana, criado pela indústria 
Facinatus, em parceria com o Instituto Senai de 
Tecnologia em Alimentos e Bebidas e 
Universidade Federal de Goiás (UFG). 

  – Impulso aos Arranjos Produtivos
Durante a visita, também foi discutido o 
desenvolvimento de projetos de Arranjo 
Produtivo Local (APL) para cidades goianas. 
Instituída em 2004, pelo decreto 5990, de 
12/8/2004, a Rede Goiana de Arranjos 
Produtivos Locais precisa ganhar impulso para 
sua viabilização, com ações capazes de superar 

gargalos com falta de crédito, capacitação 
prossional e capacidade técnica, segundo 
levantamento de potencial feito pelo Crea Goiás. 
“A vocação de cada município possui valor 
intrínseco, identidade própria. Para que esses 
arranjos produtivos se tornem competitivos, são 
necessárias ações conjuntas envolvendo Fieg, 
OCB-GO/Sescoop-GO, Faeg, Sebrae e demais 
instituições”, arma o presidente do Crea, 
Francisco Almeida, citando como exemplos os 
APLs de Mara Rosa (açafrão), Luziânia 
(marmelo/marmelada) e Silvânia (criação, abate 
e comercialização de frango caipira).
 Francisco Almeida defende a criação 
de um grupo de trabalho para discutir e estudar 
as vocações de cada município para montar as 
cooperativas e impulsar o crescimento da 
produção nas cidades, no âmbito do trabalho de 
parcerias que o Estado de Goiás vem 
desenvolvendo com o governo federal e 
prefeituras, visando ao desenvolvimento de uma 
agricultura de modo a concentrar a produção e 
comercialização. “Já estão em andamento: a 
elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Prioritário – PDP em todos APLs formalizados; 
projetos de qualicação prossional para 
reeducando do Sistema Prisional Semiabertos; 
projetos de intercâmbio para os melhores 
projetos elaborados pelos alunos da Rede Itego 
com foco no empreendedorismo; e a 
alimentação do Observatório da APLs do 
Ministério de Indústria e Comércio (MDIC)”, 
disse o presidente do Crea.
 De acordo com um levantamento feito 
pelo Crea-GO, o Estado tem hoje 80 APLs 
identicados e 43 formalizados e reconhecidos 
pelo MDIC, nos quais foram feitos investimentos 
em capacitação e qualicação prossional, com 
aquisição de equipamentos para aumento da 
produtividade, e que geram atualmente 20 mil 
empregos.

Livro de Ordem e ART: novas palestras
são conrmadas em Goiânia e Itumbiara

 O Crea-GO realizará, no dia 16 de maio 
(quinta-feira), mais duas palestras “Livro de 
Ordem Eletrônico e Preenchimento de ART”. As 
palestras serão ministradas, ambas a partir das 
18h30min, em Goiânia e em Itumbiara.
 As palestras são destinadas a 
prossionais do Sistema Confea/Crea e têm 
como objetivo expor a importância do Livro de 
Ordem e da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), além de orientar sobre o correto 
preenchimento dos documentos.
 Na capital, a palestra “Livro de Ordem 
Eletrônico e Preenchimento de ART” será mais 
uma vez ministrada pelo assessor institucional 

do Jovem Prossional do Crea, Eng. Civ. Ulysses 
Sena, no auditório do Conselho goiano. 
Em Itumbiara, a gestora do Departamento de 
Registro, Eng. Eletric. Kristinne Rodrigues, 
ministrará a aula na inspetoria do Crea na cidade, 
que ca localizada à Rua Novo Horizonte nº 804, 
Bairro Dom Bosco – Itumbiara-GO.
 As inscrições gratuitas para os eventos 
podem ser realizadas no site do Crea-GO 
( ),  no menu “Mais www.creago.org.br
Capacitação” e, na sequência, em “Palestras e 
Eventos”. Os cer ticados também serão 
disponibilizados e poderão ser acessados no 
portal, após login, 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.

Francisco Almeida visita presidente da Fieg

Francisco Almeida (E), e Sandro Mabel 
(D) discutem a apresentação do Prêmio 

Crea Goiás de Meio Ambiente e o 
desenvolvimento de projetos de Arranjo 

Produtivo Local (APL) em cidades goianas

Representantes do Fieg, Sifaeg e Crea-GO 
participam do encontro
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Crea-GO sedia Workshop sobre PMSB
  O Crea-GO sediou no dia 9 de maio, no 
Plenário do Conselho, durante todo o dia, um 
workshop como par te dos trabalhos de 
elaboração e discussão do conteúdo do Plano 
Municipal de Saneamento Básico de Goiânia 
(PMSB). O evento, foi coordenado pelo Eng. Civ. 
Paulo César Pereira, que é presidente da Agência 
de Regulação de Goiânia (ARG) e também da 
Comissão Técnica incumbida de acompanhar, 
orientar e scalizar o trabalho de elaboração do 
Plano. O encontro ainda contou com a 
participação de técnicos da Prefeitura de 
Goiânia, de prossionais do Consórcio 
Diefra/Esse contratado para prestar serviços 
especializados, por meio de licitação, além de 
representantes da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), Instituto Federal Goiano (IFG), 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental - Seção Goiás (ABES-GO), Conselho 
de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e 
Estratégico de Goiânia (Codese), municípios da 
Região Matropolitana e outros. Pelo Crea-GO, 
participou  a assessora institucional do Prêmio 
Crea Goiás de Meio Ambiente, Marcella Castro.

 O workshop teve a função de promover 
uma discussão aprofundada sobre a minuta do 
PMSB que foi elaborada pelos prossionais do 
Consórcio Diefra/Esse.  “Por isso, o convite foi 
direcionado a algumas instituições para 
conhecerem o conteúdo. Além dos técnicos do 
Consorcio, mais 15 prossionais que fazem 
parte da Comissão Técnica de Saneamento 
Básico, constituída pelo prefeito Iris Rezende, e 
que têm a função acompanhar, subsidiar, 
questionar, apresentar demandas durante todo o 
processo, foram convidados. Caberá à Agência 
de Regulação de Goiânia (ARG) e à Comissão 
Técnica usar esse plano, depois de aprovado, 
como instrumento de regulação e de 
disciplinamento na cidade, para Goiânia atingir a 
universalização e boa qualidade dos serviços”, 
explicou o Eng. Civ. Paulo César Pereira. 
 De acordo com o presidente Paulo 
César, o encontro foi uma oportunidade para 
conhecer a minuta elaborada pelos prossionais 
do Consórcio Diefra/Esse. “Conhecemos a 
minuta, apontamos ajustes para que o fruto 
dessa reunião resulte em ajustes nais para 

serem apresentados na Primeira Conferência do 
PMSB que será realizada na última semana de 
maio, na Câmara de Vereadores. Essa 
Conferência é uma exigência legal e ela endossa 
o Plano. Depois, o PMSB vai para a Câmara para 
votação e transformação em lei”, ressaltou. No 
período da manhã, os Engs. Civs. e Sanits. Tiago 
Von Sperling e Wilson Santos apresentaram a 
minuta do PMSB e logo em seguida, Eng. Civ. 
Paulo César Pereira abriu espaço para responder 
as perguntas dos participantes. Durante todo o 
período da tarde, as discussões sobre a minuta 
continuaram.

Durante todo o período da tarde, as 
discussões sobre a minuta continuaram

76ª Soea é lançada ocialmente em Palmas (TO)

 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, participou na noite do dia 9 
de maio, do lançamento ocial da 76ª Semana 
Ocial da Engenharia e da Agronomia (76ª Soea) 
ocorrida no auditório da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), em Palmas, no Tocantins.  A 76ª 
Soea, que será realizada de 16 a 19 de setembro 
de 2019, na capital tocantinense, foi apresentada 
para cerca de 250 pessoas – entre prossionais, 
estudantes e lideranças políticas. Estima-se a 
participação de cerca de 3,5 mil prossionais no 
maior evento da área tecnológica.
 “Será um momento de compartilhar 
ideias para um futuro mais promissor e 
tecnológico, com um Brasil desenvolvido, um 
Brasil soberano, um Brasil justo para todos”. 
Com essas palavras, o presidente do Confea, 
Eng. Civ. Joel Krüger, dene o principal evento da 
área tecnológica brasileira, realizado anualmente 
pelo Sistema Confea/Crea e Mútua. “A Soea terá 
como resultado subsídios que muito contribuirão 
no debate sobre a retomada do crescimento 
econômico do país. Anal, nossas atividades 
são protagonistas na cadeia produtiva nacional e 
nossas prossões, essenciais para alavancar a 

combalida economia brasileira”, armou, na 
noite do lançamento do evento.
 Durante a solenidade, a prefeita de 
Palmas, Cinthia Ribeiro, disse se sentir 
privilegiada por receber a Soea na cidade. “A 
última capital planejada do século XXI foi erguida 
a partir de um cálculo de Engenharia, que 
resultou em uma cidade de homens e mulheres 
que sonharam juntos o Estado do Tocantins. 
Rodovias, pontes, vias, hospitais, escolas e toda 
uma infraestrutura foram construídas para 
interligar distâncias e oferecer conforto”, 
armou, ao contextualizar a importância das 
prossões do Sistema para a cidade.
 Representando o governador do 
Estado, Mauro Carlesse, o secretário de 
Infraestrutura, Cidadania e Habitação do 
Tocantins, Renato de Assunção, colocou o 
governo à disposição. “É uma alegria receber a 
Semana da Engenharia e da Agronomia. Em 
nosso grupo de servidores, temos prossionais 
do Sistema Confea/Crea e Mútua que têm 
contribuído muito para alavancar a infraestrutura 
e o desenvolvimento do Estado”.
 O intercâmbio que a Soea promove foi 
ressaltado pelo presidente do Crea-TO, Eng. Civ. 
Marcelo Costa Maia. “A Semana agregará 
conhecimento aos prossionais da região, e os 
prossionais que vierem de fora poderão conferir 
nos solos tocantinenses o que há de mais 
moderno na engenharia”, armou, depois de 
destacar Tocantins como um relevante polo 
agrícola. “Desde o manejo do solo, à escolha da 
semente correta, à adubação. Tudo depende da 
Engenharia”.  
 Possibilidades de diálogo durante a 

Semana também foi o destaque dado pelo 
presidente da Mútua, Eng. Civ. Paulo Guimarães. 
“É natural que a Mútua, como braço social do 
Sistema, aproveite esses momentos de encontro 
para receber sugestões, contribuições. Isso leva 
à evolução constante da Caixa de Assistência”, 
armou.
 Já o conselheiro federal e chanceler do 
Mérito, Eng. Prod. Mec. Zerisson de Oliveira 
Neto, agradeceu pelo apoio na recondução do 
cargo e parabenizou o presidente do Crea-TO 
pela conquista de hospedar a Soea.

Lançamento da 76ª Soea ocorreu no auditório 
da OAB em Palmas-TO

Francisco Almeida com  Joel Krüger, Marcelo 
Maia, durante o lançamento


