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 A inspetoria do Crea-GO em Rio Verde 
sediará em seu auditório, no dia 9 de maio 
(quinta-feira), das 13h30min às 18h, o primeiro 
Encontro Regional de Prossionais (ERP) de 
2019. O evento, realizado pelo Crea-GO com o 
patrocínio do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (Confea) e apoio da Caixa de 
Assistências dos Prossionais do Crea – Mútua, 
abrangerá, além de Rio Verde, as cidades de 
Mineiros, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, 
Jataí e Aragarças. Em 2019, o tema central de 
discussões, denido pelo Conselho Federal, é 
“Estratégias da Engenharia e da Agronomia para 
o Desenvolvimento Nacional”.
 Na primeira etapa do ERP, serão 
realizadas as apresentações dos eixos 
temáticos, também denidos pelo Confea: 
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.
 As etapas seguintes contarão com a 
discussão sobre os eixos temáticos e a 
apresentação de propostas pelos participantes. 
Por m, serão eleitos três prossionais que 
representarão a região abrangida pelo ERP de Rio 
Verde no 10º Congresso Estadual de 
Prossionais (CEP), a ser realizado em Goiânia, 
no dia 26 de junho. No CEP, ocorre a 
apresentação e aprovação das propostas que 
foram previamente analisadas nas reuniões dos 
ERPs; são apresentadas e aprovadas novas 
propostas, oriundas do CEP; e são eleitos os 
delegados estaduais que participarão do 10º 
Congresso Nacional de Prossionais, em 
Palmas-TO, de 19 a 21 de setembro.
 Para participar do ERP de Rio Verde, os 
prossionais da cidade e dos municípios de 
Mineiros, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, 
Jataí e Aragarças deverão efetuar suas 
inscrições no site , na aba www.creago.org.br
“Mais Capacitação”. 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. A inspetoria do Crea em Rio Verde 
ca localizada à Rua João Braz, S/N, Qd. 03, Lt. 
03 – Residencial Engracia Vaz.
 Comissão Organizadora  –  A 
Comissão Organizadora do Congresso Estadual 
de Prossionais de Goiás é composta pelo Eng. 
Civil Ricardo Veiga (coordenador), Eng. 
Ambiental Áquila Silva Levindo (coordenador-
adjunto), Eng. Civil Diogo Veloso Naves Neto e 
Eng. Agrônoma Onilda Arantes Albuquerque. O 
Eng. Agrônomo Márcio Resende, o Eng. Civil e de 
Segurança do Trabalho Lamartine Moreira Júnior 
e o Eng. Agrônomo Brener Pedrosa são 
suplentes. Os eventos do 10º CEP contam com a 
necessária e efetiva par ticipação dos 
prossionais, entidades de classe e instituições 
de ensino afetas ao Sistema Confea/Crea e 
Mútua.
 Outros ERPs – Além de Rio Verde, 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.) 

Rio Verde recebe o primeiro Encontro
Regional de Prossionais de 2019

Crea promove palestra sobre Livro de
Ordem e ART em Pires do Rio

 O Crea-GO realiza no dia 2 de maio 
(quinta-feira), a partir das 18h30min, na 
Inspetoria do Conselho em Pires do Rio, a 
palestra “Livro de Ordem Eletrônico e 
Preenchimento de ART”, ministrada pelo Eng. 
Civ. Ulysses Barbosa Sena, assessor 
institucional Jovem Prossional do Crea-GO. 
Destinada a prossionais do Sistema 
Confea/Crea, a aula tem 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. 
 As inscrições são gratuitas e já podem 
ser  e fe tuadas  no  s i t e  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. A Inspetoria de 
Pires do Rio está localizada na Rua Deodoro 
Veiga, n° 11 – Centro. 

Palestra
Livro de Ordem Eletrônico e
Preenchimento de ART

LIVRO
ORDEM

 DE

Realização:

Encontro Regional de Profissionais

ERP

Estratégias da Engenharia e da Agronomia

para o Desenvolvimento Nacional

Patrocínio Realização Apoio



Inspetoria de Uruaçu recebe Workshop sobre “Manejo 
Sustentável dos Cultivos em Solo do Cerrado”

 Com o objetivo de capacitar técnicos 
no manejo sustentável dos solos do Cerrado, o 
Crea e a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), realizam no dia 7 de 
maio (terça-feira), a partir das 8h, na inspetoria 
do Conselho em Uruaçu, o Workshop “Manejo 
Sustentável dos Cultivos em Solo do Cerrado”. 
 O evento 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 For talecimento da 
Agropecuária de Goiás (IFAG); da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 
de Goiás (Emater-GO); da Agroconança; da 
Associação dos Técnicos e Engenheiros do 
Norte Goiano (Ateng) e do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).  
 Após a abertura ocial, às 8h20min da 

manhã, será ministrada a palestra “Manejo da 
Adubação de Sistemas de Produção”, pela eng. 
Agr. Drª Maria da Conceição Santana Carvalho. 
Em seguida, o eng. Agr. Dr. Mábio Chrisley 
Lacerda falará sobre o “Manejo de Plantas 
Daninhas em Sistemas de Produção”. Ao m das 
apresentações, haverá espaço para que os 
palestrantes respondam às dúvidas dos 
participantes do Workshop. 
 No período da tarde, a eng. Agr. Drª. 
Márcia Thaís mostra a “Intensicação 
Sustentáve l  da Agr icu l tura  In tens iva 
Convencional”. A quarta palestra será ministrada 
pelo eng. Agr. Dr. Enderson Petronio de Brito 
Ferreira, que explicará a “FBN (Fixação Biológica 
de Nitrogênio) com Foco na Sustentabilidade dos 
Sistemas Produtivos”. A ultima palestra será 
apresentada pela eng. Agr. Drª. Márcia Thais que 
vai expor as “Tecnologias para Aumentar o 

Sequestro de Carbono no Solo do Cerrado”. Ao 
nal das exposições, também haverá 
oportunidades para que os palestrantes tirem 
dúvidas. 
 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 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. A 
inspetoria do Crea em Uruaçu está localizada na 
Rua 701, Qd. U7-A, Lt. 01 – Setor Sul ll. 

Crea-GO solicita reticação de edital de concurso 
da Prefeitura de Campinorte para atender ao piso salarial

 O Crea-GO enviou, em 24 de abril, 
ofício n° 139/2019-PRES/GAB assinado pelo 
presidente Francisco Almeida e endereçado ao 
prefeito de Campinorte, Agnaldo Antônio de 
Ávila, solicitando a reticação do edital de 
concurso público n° 01/2019 da Prefeitura, de 
forma que atenda à legislação no que tange ao 
piso salarial para a vaga de analista ambiental.
 O edital prevê vencimento de R$ 
1.500,00 para carga horária de 40 horas 
semanais para o cargo, violando a Lei Federal n° 
4.950-A/66. A legislação, que dispõe sobre a 
remuneração de prossionais diplomados em 

Engenharia, Agronomia e outros, prevê 
remuneração de R$ 5.988,00 para o regime de 
30 horas semanais e R$ 8.483,00 para carga 
horária de 40 horas semanais.
 No documento, o presidente Francisco 
Almeida destaca que o Crea-GO “possui entre 
suas funções precípuas a constante vigilância de 
proteção da sociedade e da estrita observância 
das leis e normas inerentes às prossões de 
competência deste órgão, não podendo manter-
se inerte ao identicar qualquer irregularidade”.
Assim, no ofício, Francisco reforça a 
“necessidade de reticação do edital, de forma a 

sanar a presente ilegalidade quanto ao piso 
salarial para a função exclusiva e inerente ao 
prossional registrado neste Conselho”.
 O presidente também coloca o Crea-
GO à disposição do prefeito, para os 
esclarecimentos que se zerem necessários, 
prevenindo a sociedade de práticas ilegais e “de 
qualquer inobservância legal que envolva os 
prossionais abrangidos na jurisdição do Crea-
GO, garantindo a valorização prossional e a 
primazia dos exercícios das atividades 
prossionais”.

Crea e Emater discutem parceria técnica
 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, o conselheiro  Eng. Agr. 
Márcio de Jesus Resende e a gestora do 
Depar tamento de Registro, Eng. Eletric. 
Kristinne Rodrigues da Silva, reuniram-se, em 
24 de abril, com o presidente da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 
de Goiás (Emater-GO), Pedro Leonardo de Paula 
Rezende.
 No encontro, realizado na sede da 
Emater e considerado muito produtivo pelo 
presidente do Crea-GO, os representantes do 
Conselho propuseram uma parceria técnica com 
o objetivo de beneciar os pequenos produtores 
e os prossionais da Empresa de Assistência 
Técnica.
 Pela Emater, ainda participaram da 
reunião o diretor de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, Antelmo Teixeira Alves; a 

supervisora de Crédito Rural, Maria de Fátima de 
Souza; e a assessora Clizeide Rezende Curado. 
 Durante a reunião, o presidente do 
Crea, Eng. Francisco Almeida, reconheceu o 
valor da parceria com a Emater, “uma das 
principais empresas públicas que dá assistência 
técnica ao pequeno produtor, atendendo as 
regiões agrícolas do Estado de Goiás”. 
 De acordo com Francisco, com a 
assinatura do acordo, “o Crea vai estabelecer 
um valor acei tável  de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) para o registro 
e regularização da assistência técnica prestada 
pelos prossionais da Emater aos pequenos 
produtores”. 
 Os presidentes do Crea e da Emater 
ainda concordam que é importante que seja feito 
o registro das orientações prestadas pelos 
técnicos da Empresa aos produtores, por meio 

do Livro de Ordem Eletrônico do Crea-GO. 
Segundo Francisco Almeida, os prossionais da 
Emater possuem um papel relevante no 
desenvolvimento da agricultura em Goiás.

Representantes do Crea-GO e da 
Emater discutem a parceria técnica 

entre as autarquias



As inscrições para o Prêmio
Mútua 2019 estão abertas

 O objetivo da premiação, que em 2019 
chega à sua quarta edição, é estimular, 
desenvo lve r  e  ap r imora r  po tenc ia i s 
empreendedores nas áreas de inovação, 
modernização, tecnologia, criatividade e 
sustentabilidade – além de propiciar mais 
eciência de serviços e produtos em áreas como 
engenharia, agronomia e meio ambiente.
 O prêmio pretende valorizar projetos 
gerados pelos associados da Caixa de 
Assistência e por estudantes de áreas ligadas ao 
Sistema Confea/Crea e Mútua, além de contribuir 
para o desenvolvimento econômico, social e 
tecnológico dos prossionais do Brasil.
 Este ano haverá três categorias: 
Estudantes; Prossionais Associados; e 
Prossionais Associados que contrataram 

Benefícios Reembolsáveis com a Mútua. Os 
p r o j e t o s  p o d e m  s e r  a p r e s e n t a d o s 
individualmente ou em equipes. Serão eleitos os 
três projetos de maior destaque nacional, dentro 
das respectivas categorias.
 SOEA – Os primeiros colocados em 
cada categoria devem participar da Semana 
Ocial de Engenharia e Agronomia (SOEA 2019). 
O anúncio dos vencedores e a entrega dos 
prêmios ocorrerão em uma solenidade durante o 
evento, que acontece em setembro, em Palmas 
(TO).
 Os demais classicados vão receber 
certicado de participação. Todos os projetos 
selecionados serão divulgados nos canais de 
comunicação da Mútua e dos parceiros 
participantes.

 Esclarecimentos e outras informações 
podem ser obtidas pelo endereço eletrônico 
premiomutua@mutua.com.br ou pelos 
telefones (61) 3348-0218 (Gerência de 
Benefícios da Mútua) e 0800-610003. (Com 
informações da Gecom/Mútua)

Crea-GO e prefeitura de Alvorada
do Norte rmam parceria

 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, e a prefeita de Alvorada do 
Norte, Iolanda Holiceni Moreira dos Santos, 
assinaram, em 17 de abril, na sede do Crea-GO, 
acordo de cooperação técnica nas áreas de 
scalização de obras e serviços relativos ao 
Sistema Confea/Crea no município, permitindo 
o compartilhamento de informações entre os 
órgãos. A parceria rmada visa ainda à 
rea l i zação de ações conjuntas que 
proporcionem proteção ao cidadão.
 Com a assinatura do acordo, a 
prefeitura de Alvorada do Norte deve solicitar 
Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) 
das obras/serviços da área tecnológica 
iniciados no município; enquanto o Crea se 
torna responsável por auxiliar a prefeitura na 
scalização das obras e serviços públicos e 
privados da Engenharia e da Agronomia. Por 
meio do acordo, o Crea-GO também 
disponibiliza à prefeitura acesso aos programas 
sociais “Casa Própria”, “Hor ta Caseira 
Sustentável”, “Calçada Acessível” e a minuta do 
projeto do Código de Obras.
 Para a prefeita Iolanda Holiceli Santos, 
“o convênio vai possibilitar a Alvorada do Norte 
ser uma cidade mais organizada e com melhor 
infraestrutura, podendo atender os cerca de oito 
mil habitantes de forma legalizada e com acesso 
a projetos de qualidade”. A prefeita declarou 
ainda que o primeiro projeto a ser implantado no 
município será o “Casa Própria”. “Temos, hoje, 
um décit habitacional de 250 casas. Preciso 
muito atender às necessidades destas famílias. 
Vamos construir casas populares bem feitas, 
onde as famílias quem felizes com o 
atendimento prestado pela prefeitura, 
cumprindo, assim, nossa missão”.

 O presidente Francisco Almeida 
ressalta que os acordos  de cooperação técnica 
e social assinados  com as prefeituras têm o 
objetivo de auxiliar no desenvolvimento 
sustentável do municípios de todo o Estado. “A 
prefeita de Alvorada do Norte, Iolanda Holiceli 
Santos, agora pertence ao hall dos amigos do 
Crea. Nossa equipe técnica está a sua 
disposição para que o município possa se 
desenvolver de forma sustentável”. O presidente 
também disse que vai fornecer, gratuitamente, o 
projeto “Cidade Verde” e outros projetos de 
educação ambiental para urbanizar a cidade, de 
modo que ela seja exemplo para os demais 
municípios goianos.
 Pelo Crea-GO, além de Francisco 
Almeida, também participaram da reunião o 
líder da Área de Gestão de Convênios da 
Fiscalização, Eng. Contr. Autom. Roger 
Barcellos; o gestor do Depar tamento de 
Fiscalização, Eng. Mec. Walter Santana; e o 
assessor institucional Eng. Civ. Victor Resende. 

Presidente do Crea-GO, Francisco 
Almeida, e prefeita de Alvorada do 
Norte, Iolanda Holiceni Moreira dos 

Santos, assinam termo de 
cooperação técnica 
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