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 O Crea-GO promove, nas próximas 
semanas, sete palestras sobre o “Livro de Ordem 
Eletrônico e Preenchimento de ART” no interior 
do Estado de Goiás. A programação será a 
mesma em todos os municípios. Os eventos 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.
 As palestras são destinadas aos 
prossionais do Sistema Confea/Crea e as 
inscrições podem ser efetuadas 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 “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. Conra, abaixo, as cidades que 
receberão o evento:

Caldas Novas 
Data: 3 de abril (quarta-feira)
Horário: 19h
Palestrante: Eng. Civ. Cleiton Borges Carneiro 
Local: Inspetoria de Caldas Novas – Av E. Qd. 90 
Lt. 28 Intanhangá l

Goianésia 
Data: 9 de abril (terça-feira) 
Horário: 18h30min
Palestrante: Eng. Civ. Ulysses Barbosa Sena
Local: Inspetoria de Goianésia - Rua 31 Norte, n° 
464 – Setor Central (em frente a Associação 
Médica)

Cristalina 
Data: 10 de abril (quarta-feira)
Horário: 18h30min
Palestrante: Eng. Civ. e Seg. Trab. Cristiano Reis 

Brandão 
Local: Inspetoria de Cristalina – Rua Tapuias, 
esquina com a Carajás, nº 43, Qd. 55, Lt. 01 Ed. 
Fritz Mohn, Sala 2. 

Ipameri
Data: 11 de abril (quinta-feira)
Horário: 18h30min
Palestrante: Eng. Civ. Ulysses Barbosa Sena
Local: Inspetoria de Ipameri – Av. Sul Qd. 09 Lt. 
06 – Residencial Jardim Europa  

Porangatu
Data: 11 de abril (quinta-feira)
Horário: 18h30min
Palestrante: Eng. Civ. Patrícia Rodrigues Vieira
Local: Inspetoria de Porangatu – Rua Marquês de 
Tamandaré, Qd. 08, Lt. 07 - Vila Record

Goiás 
Data: 12 de abril (sexta-feira)
Horário: 18h30min
Palestrante: Eng. Civ. Ulysses Barbosa Sena 
Local: Inspetoria de Goiás - Praça André Xavier 
Mundim, Qd. 09 Lt. 08 – Setor Padre Arnaldo 
(Próximo ao Mercado Municipal) 

Conselho realiza ciclo de palestras
sobre “Livro de Ordem Eletrônico

e Preenchimento de ART” no interior

Salvador sedia o XX Cobreap
 O Instituto Brasileiro de Avaliações e 
Perícias de Engenharia (IBAPE) realiza, entre os 
dias 21 e 25 de outubro, o XX Cobreap - 
Congresso Brasileiro de Engenharia de 
Avaliações e Perícias, em Salvador (BA), no 
Fiesta Bahia Hotel. O evento é consagrado em 
nível nacional e reconhecido em vários países, 
por abordar, por meio de palestras, painéis, 
cursos, workshops, apresentação e premiação 
de trabalhos, o estado da arte da engenharia de 
avaliações e perícias.
  Podem participar do congresso 
engenheiros, arquitetos, engenheiros-
agrônomos e demais prossionais que se 
dedicam às especialidades de engenharia de 

avaliações e perícias de engenharia, assim 
como professores, consultores, técnicos, 
bacharéis e membros da magistratura 
diretamente ligados aos temas abordados no 
congresso. 
 Segundo o presidente do IBAPE 
Nacional, Eng. Civil Wilson Lang, além de 
contribuir com o aprimoramento prossional 

dos prossionais da área, “cada edição traz 
diversos ícones de todo o país para mostrar o 
que se tem feito de melhor na área, contribuindo 
assim para a padronização de procedimentos e 
capacitação dos prossionais”. As inscrições 
podem ser feitas no seguinte endereço 
eletrônico:
 http://www.cobreap.com.br/2019/inscricoes/

Encontro Regional de Profissionais

ERP
Em breve



Crea e Embrapa discutem o MIP e
o MID do milho e da soja em Rio Verde

 O Crea-GO e a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizam o 
segundo evento previsto na programação do 
Plano Anual de Trabalho (PAT) 2019, no dia 9 de 
abril (terça-feira), das 9h às 18h, na Casa da 
Embrapa no Tecnoshow, em Rio Verde. 
 O workshop “Manejo Integrado de 
Pragas (MIP) e Doenças (MID) das Culturas do 
Milho e Soja” tem o objetivo de capacitar 
técnicos na produção sustentável para uma 
adequada tomada de decisão no manejo das 
culturas do milho e da soja.
 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); do Instituto 

Federal Goiano (IFG); da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Tecnoshow Comigo e Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
 Após a abertura ocial, às 9h10min da 
manhã, será ministrada a palestra “Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) da Cultura do Milho”, 
pela Eng. Agr. Simone Mendes. A segunda 
palestra, “Manejo Integrado de Doenças (MID) 
da Cultura do Milho”, será proferida pelo Eng. 
Agr. Dr. José Nunes. Em seguida, os palestrantes 
responderão às dúvidas dos participantes.
 No período da tarde, o Eng. Agr. Dr. 
Edson Hirose vai falar sobre “Manejo Integrado 
de Pragas (MIP) da Cultura da Soja”. 
Posteriormente, o Eng. Agr. Dr. José Nunes 
também apresentará a palestra “Manejo 
Integrado de Doenças (MID) da Cultura da Soja”. 
 A última palestra, intitulada “Tecnologia 

de Aplicação”, será exposta pelo Eng. Agr. André 
Luiz Cristino Ribeiro. Ao m do evento, 
novamente haverá espaço para que os 
palestrantes respondam às dúvidas dos 
participantes do workshop.
 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.

Crea apresenta Relatório de Vistoria de
Obras de Arte Especiais em palestra

 O Eng. Civ. Ricardo Ferreira Barbosa, 
conselheiro do Crea-GO, ministrará, no dia 16 de 
abril (terça-feira), a partir das 19h, no auditório 
do Conselho goiano, a palestra “Monitoramento 
das Obras de Arte Especiais (OAE’s)”. 
 Promovido pelo Crea-GO, o objetivo do 
evento é apresentar o Relatório de Vistoria das 
Obras de Arte Especiais (OAE’s) de Goiânia 2019 
e a metodologia para sua elaboração.
 Sobre o relatório – Coordenado pelo 
conselheiro regional Eng. Civ. Ricardo Barbosa 
Ferreira e pela coordenadora de Planejamento e 
Qualidade do Crea-GO, Eng. Civ. Rosana de Melo 
Brandão, o trabalho de vistoria técnica foi 
iniciado em maio de 2012.
 As vistorias foram realizadas por um 
gr upo mult id iscip l inar de engenhar ia 
colaborativa, composto por prossionais do 
Crea-GO, da Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC Goiás), do Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado de 
Goiás (Ibape-GO) e consultores independentes, 
a convite do Conselho.
 A atividade foi destinada à realização de 
vistorias em pontes e viadutos – denidas como 
Obras de Arte Especiais – de Goiânia, com base 
na norma ABNT NBR 9452:2016, que descreve 
uma metodologia para classicar o estado de 
conservação das estruturas. No total, foram 
vistoriadas 68 OAE’s na Capital, sendo 51 pontes 
e 17 viadutos. 
 A ideia foi estabelecer critérios de 
priorização para intervenções corretivas, com 
vistas a elevar a vida útil das estruturas, garantir 
sua estabilidade estrutural e segurança para seus 
usuários, além de minimizar custos destinados à 
reabilitação de OAE’s.
 Os resultados do trabalho, que foram 

apresentados à imprensa goiana em 12 de março 
e, por meio dela, à população, serão 
apresentados agora durante a palestra que tem 
como público-alvo os prossionais do Sistema 
Confea/Crea.
 Inscrições – As inscrições para a 
palestra já podem ser efetuadas no site do Crea-
GO ( ),  no menu “Mais www.creago.org.br
Capacitação” e, na sequência, em “Palestras e 
Eventos”. O investimento é de 1kg de alimento 
não perecível.
 Os cer ticados 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:

Câmara de Vereadores realiza Sessão Especial em 

homenagem aos 50 anos do Crea-GO
 A Câmara de Vereadores de Goiânia vai 
promover no dia 9 de abril de 2019 (terça-feira), 
às 19h30min, uma sessão especial em 
comemoração aos 50 anos do Crea-GO, no 
Plenário da Câmara Municipal.
 Proposta pelo vereador Divino 
Rodrigues, a solenidade vai  homenagear  mais 
de 80 prossionais do Sistema Confea/Crea, 
incluindo o presidente do Confea, Eng. Civ. Joel 
Krüger; o conselheiro federal por Goiás, Eng Agr. 

Annibal Margon;  o presidente do Regional 
goiano, Eng. Agr. Francisco Almeida; e a  
acadêmica de Eng. Amb. Geovana Castro Xavier, 
coordenadora do  Crea Goiás Jovem.
 A homenagem se estenderá aos 
conselheiros titulares, aos ex-presidentes do 
Crea-GO, aos presidentes de entidades de 
classe com assento no Plenário do Crea e  
autoridades que possuem formação na área 
tecnológica.


