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a 2 de setembro de 2018

O presidente Francisco Almeida, enviou no 
dia 17 de agosto, oficio aos 17 deputados federais 
e aos três senadores, da bancada goiana, no Con-
gresso Nacional, informando a manifestação con-
trária do Crea-GO referente a Medida Provisória nº 
844, de 6 de julho de 2018, que atualiza o marco 
legal do Saneamento Básico no Brasil.  

O ofício alerta que, além de ser incons-
titucional, a MP 844 afeta a titularidade dos 
municípios, o subsídio cruzado e a lógica dos 
ganhos em escala, prejudicando os municípios 

Crea-GO oficia senadores e deputados 
federais manifestando-se contra a MP 844

menos favorecidos e gerando grande risco de 
aumento das tarifas de água e de esgoto em 
todo o Brasil. O documento também explica que 
o subsidio cruzado é o instrumento que permite 
que os sistemas superavitários compensem os 
sistemas deficitários, garantindo os serviços de 
saneamento básico a todos os municípios, prin-
cipalmente aos menos favorecidos. 

A MP 844 quebra esse instrumento, na 
medida em que obriga o município a realizar o 
chamamento público, despertando assim o in-

teresse da iniciativa privada para os sistemas 
rentáveis, deixando os deficitários para o setor 
público. Dos cerca de 5.500 municípios brasi-
leiros, apenas 500 apresentam condições de 
superávit nas operações de saneamento.

Ao final do ofício, o presidente do Crea-
-GO solicita aos parlamentares o arquivamento 
da MP 844/2018 e o envio de Projeto de Lei ao 
Congresso Nacional visando o aperfeiçoamento 
ao marco legal do Saneamento com a participa-
ção de toda a sociedade brasileira na discussão.

 A delegação do Crea-GO na 75ª Soea

Crea-GO marca presença na 75ª Soea
O presidente Francisco Almeida, con-

selheiros titulares e suplentes, inspetores e 
colaboradores do Crea-GO, diretores da Caixa 
de Assistência dos Profissionais do Crea-GO 
– Mútua-GO, além de autoridades do Sistema 
Confea/Crea e Mútua, lideranças profissionais e 
representantes do Crea Jovem de Goiás, que to-
talizaram 77 pessoas, compuseram a delegação 
do Estado na 75ª Semana Oficial da Engenharia 
e da Agronomia (Soea), realizada de 21 a 14 de 
agosto, no Centro Cultural e de Exposições Ruth 
Cardoso, em Maceió-AL. 

Pela segunda vez na capital alagoana, a 
Semana teve como tema, em 2018, “Engenharia 
e Ética na Reconstrução do Brasil”. Com pro-
gramação intensa, cerca de 3 mil participantes, 
entre profissionais, estudantes, pesquisadores, 
cientistas e lideranças classistas das áreas da 
engenharia, agronomia, geologia, meteorologia 
e geografia debateram soluções para a retoma-
da do crescimento do país por meio da valoriza-
ção dessas profissões.

Para o presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, o evento foi bastante profí-
cuo. “Mais uma vez, discutimos temas impor-
tantes para toda a nossa sociedade e essenciais 
para a área tecnológica. Temos que nos atuali-
zar sempre, para que possamos estar cada vez 
mais presentes nas discussões dos problemas 
que afligem a população brasileira, apresentan-
do soluções técnicas. Foi isso que vi aqui: dis-
cussões de assuntos importantes não só para 
os profissionais da área tecnológica, mas para 
toda a sociedade”, comemorou.

Já o inspetor-titular do Crea-GO em Luziâ-
nia, Eng. Civ. Sérgio de Oliveira, destacou as pales-
tras magnas “Engenharia e Ética na Reconstrução 
do Brasil”, ministrada por Clóvis Barros Filho, no 
dia 22; e a palestra “A Quarta Revolução Industrial 
e a Transformação Digital”, ministrada por Gil Giar-
delli, no dia 23. “São temas muito bons, importan-
tes e atuais. A ética é essencial para o exercício de 
nossas profissões e precisamos reforçar isso. O 
caso da transformação digital, precisamos aderir 
a elas, nos atualizando”, ressaltou.

Convênio – O Crea-GO e a Mútua – Caixa 
de Assistência dos Profissionais do Crea – assi-
naram, no dia 19 de abril de 2018, convênio para 
viabilizar a participação da delegação goiana na 
75ª Soea. A partir da parceria firmada, a Mútua 
disponibilizou ao Regional goiano verba para des-
pesas com custeio de diárias e passagens aéreas 
de 13 inspetores regionais que fizeram parte da 
delegação no evento. Em contrapartida, o Crea-
-GO se comprometeu a promover a divulgação 
dos benefícios e serviços da Mútua.

O conselheiro Eng. Civ. Ricardo Ferrei-
ra concorda, afirmando que pontos latentes da 
Engenharia nacional foram abordados duran-
te a programação. “Isso é importante, porque 
assim mantemos a discussão sempre acesa e 
nos atualizamos”, declarou. O engenheiro ainda 
destacou, da programação, discussões acerca 
de equidade de gênero, modernização no ensi-
no da Engenharia, energias renováveis e Indús-
tria 4.0. “Vemos que o mundo está mudando 
e nós precisamos nos atualizar. É isso que vai 
conduzir o avanço da área tecnológica”, frisou.

A participação de 13 inspetores do Crea-GO 
foi custeada pela Mútua, em razão de convênio 

assinado em 19 de abril

Os diretores Administrativo, Eng. Eletric. e Seg. 
Trab. Flávio Fernandes (E); e Financeiro, Eng. Civ. 

Luiz Queiroz (D), ambos da Mútua-GO, em visita ao 
estande do Crea-GO



Crea promove 
palestra em 
Cristalina

O Crea-GO realiza no dia 12 de 
setembro (quarta-feira), a partir das 19h, 
na Inspetoria de Cristalina,  palestra so-
bre “Práticas de Conservação de Água 
e Solo”, ministrada pela Eng. Agr. Cyntia 
Santos, diretora da Associação dos En-
genheiros Agrônomos de Goiás (Aeago). 
O evento tem como objetivo promover o 
debate sobre recuperação de áreas de 
nascentes, além de divulgar ações prá-
ticas e conhecimentos sobre o tema. A 
inspetoria de Cristalina está localizada na 
Rua Tapuias, esquina com a Carajás, n° 
43, Qd. 55, Lt. 01, Ed. Fritz Mohn, Sala 
02, no Setor Aeroporto.
As inscrições já podem ser efetuadas 
no site do Crea-GO (www.creago.org.
br),  no menu “Mais Capacitação” e, na 
sequência, em “Palestras e Eventos”. A 
taxa de inscrição é gratuita. Em ambos 
os cursos, os certificados poderão ser 
acessados no portal “Mais Capacitação”, 
após login, clicando na aba “Certifica-
dos”. Mais informações podem ser ob-
tidas pelos telefones (62) 3221-6282 // 
(62) 3221-6269 // (62) 3221-6251, na 
Coordenadoria de Cerimonial, Cursos e 
Eventos do Crea-GO. 

Durante toda a 75ª Semana Oficial de 
Engenharia e Agronomia (Soea), aproximada-
mente 50 estandes compõem a ExpoSoea, feira 
de exposições em que o Confea, a Mútua, os 
27 Creas do Brasil e convidados expõem seus 
materiais de divulgação e esclarecem dúvidas 
dos participantes do evento. Em seu espaço no 
Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, 
em Maceió-AL, o Conselho goiano apresentou 
informações de diversas de suas ações e proje-
tos aos visitantes de todo o país.

No estande do Crea-GO, a equipe goia-

Crea-GO apresenta suas ações e
projetos em estande na ExpoSoea

na distribuiu materiais informativos sobre a Horta 
Caseira Sustentável, a campanha “Aliste-se! Enge-
nharia declara guerra ao Aedes aegypti”, sobre En-
genharia Clínica, Calçada Acessível e o Crea-GO Jo-
vem. Também foram exibidos vídeos institucionais 
que abordam a atuação do Conselho no Estado, sua 
estrutura e outros. Ainda no estande, representantes 
do Departamento Técnico do Conselho realizaram 
apresentações sobre a implantação do Livro de Or-
dem Eletrônico em Goiás e o uso da tecnologia de 
Business Intelligence (BI), para auxiliar na tomada 
de decisões do Crea no Estado.

O estande do Conselho goiano também 

O estande do Crea-GO na ExpoSoea

 A líder da Área de Análise de Processo de 
Registro do Crea-GO, Eng. Civ. Kamilla Geanine (E), 
apresenta o Livro de Ordem eletrônico à conselheira 

do Crea-MT, Eng. Civ. E Seg. Trab. Marciene 
Prevedello Curvo, acompanhada do presidente 
Francisco Almeida e o assessor institucional de 
Políticas Públicas, Eng. Civ. Victor Resende (D)

Membros da comitiva do Crea-GO na 75ª Soea, os 
inspetores de Ceres, Eng. Civ. Wiliam Gonzaga de 

Campos; e de Rio Verde, Eng. Civ. José Ragi Chueiri 
Filho, visitam o estande

contou com banner da Caixa de Assistência dos 
Profissionais do Crea-GO – Mútua-GO, que des-
tacou a certificação ISO 9001:2015 da institui-
ção, que atesta a capacidade da instituição de 
fornecer serviços que atendem às necessidades 
de seus clientes e requisitos legais e regulató-
rios aplicáveis, com o objetivo de aumentar a 
satisfação do cliente por meio de melhorias de 
processo e avaliação da conformidade.

O líder da Área Técnica do Crea-GO, 
Eng. Civ. Eliel Oliveira; e a líder da Área de Aná-
lise de Processo de Registro do Crea-GO, Eng. 
Civ. Kamilla Geanine, apresentaram, no dia 24, 
ações desenvolvidas pelo Crea-GO na Mostra 
de Boas Práticas, que faz parte da programação 
da 75ª Soea.

Em sua apresentação, intitulada “Im-
plementação do Livro de Ordem eletrônico”, 
Kamilla Geanine tratou sobre o processo de im-
plementação do modelo de Livro de Ordem apli-
cado em Goiás desde 31 de julho. Em sua fala, 
a engenheira mostrou o que foi feito pela equipe 
do Crea  e qual foi a metodologia utilizada para 
implementar o livro. “Focamos no funcionamen-
to interno do Crea para explicar os desafios, as 
barreiras que a gente enfrentou e como que a 
equipe conseguiu superar as adversidades”, 
pontuou. A engenheira Kamilla Geanine também 
admitiu estar orgulhosa e satisfeita em repre-
sentar o Conselho goiano na efetivação de um 
serviço que é novo para Goiás e que poucos 

Conselho apresenta Livro de Ordem e BI 
durante Mostra de Boas Práticas, na ExpoSoea

Kamilla Geanine apresenta o Livro de Ordem 
eletrônico do Crea-GO

Eliel Divino aborda a utilização de BI para otimizar a 
fiscalização do Conselho goiano

Creas conseguiram elaborar.
Já Eliel Oliveira explanou sobre “Dire-

cionamento da fiscalização da atividade por 
dados”. Em sua fala, o líder da Área Técnica 
explicou como a adoção da tecnologia de Bu-
siness Intelligence (BI) no Crea-GO auxilia na 
tomada de decisões do Conselho em relação à 
fiscalização no Estado. “Eu falei sobre os me-
canismos que o Crea  utilizou para implantar 
a fiscalização de atividade. As inovações tec-
nológicas que Goiás está utilizando para rea-
lizar essa atividade. Basicamente, utilizamos 
ferramentas de integração de dados, no caso 
o BI, e desenvolvemos um mecanismo de fis-
calização de atividades, que abrange, além do 
acobertamento, a CAT, e a qualidade técnica”, 
ressaltou. O líder Eliel Oliveira, disse também 
que é muito gratificante contribuir com essa 
inovação tecnológica, uma vez que os Creas 
precisam se atualizar para conseguir desem-
penhar bem as novas fiscalizações e da mes-
ma forma otimizar as que já existem.



Representantes do Crea-GO apresentam 
trabalhos no Contecc 2018

Cinco representantes do Crea-GO 
apresentaram trabalhos técnico-científicos na 
quinta edição do Congresso Técnico Científico 
da Engenharia e da Agronomia (Contecc), em 
Maceió-AL, evento realizado em paralelo com 
a 75ª Semana Oficial da Engenharia e Agrono-
mia (Soea).

O conselheiro titular Saulo Bruno Silveira 
e Souza apresentou dois banners de trabalhos 
técnico-científicos, intitulados “Desempenho hi-
drodinâmico das tubulações de aço galvanizado 
que sofreram tuberculização” e “Sistematização 
da NBR 10897 na aprovação de projetos pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”. 
Já o conselheiro Rommel Bernardes da Costa 
apresentou o banner do trabalho “Uso de es-
timulantes no desenvolvimento de mudas pré-
-brotadas de Sccharrum sp”. 

Os assessores institucionais Ulysses 
Barbosa Sena e Marcella de Almeida Castro ex-
puseram o banner do trabalho “Ética e valoriza-

ção profissional na engenharia”, que tem como 
objetivo apresentar o conceito de ética, de-
monstrando sua importância na valorização dos 
profissionais do Sistema Confea/Crea, relatando 
as ações que o Crea-GO tem desenvolvido em 
prol desses temas. “Mostramos quais as ações 
que o Crea Goiás tem tomado em prol da valori-
zação do profissional. Dentre essas ações, está 

Os assessores institucionais Ulysses Barbosa Sena 
e Marcella de Almeida Castro expõem o trabalho 
“Ética e valorização profissional na engenharia”

A inspetora auxiliar de Iporá, Eng. Civ. Irani Januário 
do Amaral expõe o trabalho “Resíduos sólidos de 
construção civil – estudo de caso – Iporá Goiás”

a Solenidade de Ingresso ao Sistema Confea/
Crea, as palestras institucionais e o  bate-papo 
profissional”, destacou Ulysses.

A inspetora-auxiliar de Iporá, Eng. Civ. 
Irani Januário do Amaral, pela primeira vez no 
Contecc, expôs banner de trabalho sobre “Re-
síduos sólidos de construção civil – estudo de 
caso – Iporá Goiás”. “Fiz um trabalho sobre 
resíduos sólidos de construção civil em Iporá, 
com o objetivo de verificar o cumprimento da 
política nacional de resíduos sólidos, que exige 
que toda cidade tenha o seu aterro sanitário. Foi 
feito um trabalho pra verificar a quantidade de 
obras e de resíduo produzido na cidade além 
de onde esses resíduos são lançados e verifi-
cou-se que os resíduos são lançados em lotes 
baldios e apenas uma parte vai para o lixão. No 
município ainda não há aterro sanitário. Esse 
trabalho é para despertar para a necessidade de 
atender a essa demanda”, explicou.

FERIADOS NAS INSPETORIAS

DIA SEMANA INSPETORIA MOTIVO LEI/DECRETO

04 Terça-feira Ceres Aniversario da cidade Lei Municipal 1.256/93

12 Quarta-feira Ipameri Aniversario da cidade Lei Municipal 113/86

27 Quinta-feira Goianésia Homenagem ao fundador da cidade Lei Municipal 388/74

Fonte: Departamento de inspetorias do Crea-GO

Crea divulga lista de feriados de setembro no interior
  O Departamento de Inspetorias do 

Crea-GO divulga a lista de feriados no interior 
durante o mês de setembro. O objetivo da divul-
gação é alertar o profissional que reside no inte-
rior, para que ele faça a programação de atendi-
mento junto à Inspetoria. Outra opção é utilizar 
o atendimento online do Conselho no site www.
creago.org.br. Confira, abaixo, a inspetoria que 
estará fechada, a data e o motivo do feriado:

Presidente participa do lançamento da elaboração do PMSB
O presidente do Crea-GO, Eng. Francis-

co Almeida, participou, no dia 20 de agosto, no 
Paço Municipal, da apresentação do início dos 
trabalhos de elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) de Goiânia. O pre-
feito Iris Rezende agradeceu a todos os envolvi-
dos no processo de construção de um sistema 
capaz de suportar o crescimento da Cidade. 
“Goiânia precisa de programas à altura da me-
trópole que é. Precisamos avançar”, afirmou.

Desde o dia 20 de agosto, está aberto o 
diálogo com a população sobre os quatro com-
ponentes do saneamento básico: abastecimen-
to de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem 

da água da chuva. Por meio de urnas distribuí-
das em pontos estratégicos ou questionário via 
internet, a sociedade pode contribuir até 4 de 
setembro. A expectativa é coletar informações a 
respeito dos serviços prestados em cada região 
da Capital, conhecer as possíveis deficiências e 
receber também sugestões para o PMSB.

O presidente da Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma), Gilberto Marques 
Neto, destacou a preocupação do prefeito em 
abrir debate com a população sobre todas as 
políticas públicas, como foi com o Plano Diretor 
e agora na construção do PMSB. Ele lembrou 
que a sociedade pode participar também por 

meio das pré-conferências, que serão realiza-
das em todas as sete regiões de Goiânia.

Para Francisco Almeida, a participação 
do Crea-GO na elaboração do PMSB é impor-
tante. “90% das atividades direta ou indireta-
mente contidas no plano têm o envolvimento 
dos profissionais da área tecnológica. Vamos 
apresentar sugestões para o PMSB, focando 
na questão da recarga hídrica e na questão dos 
resíduos sólidos da construção civil, sugerindo, 
inclusive, a criação do Fundo Municipal de Sa-
neamento Básico”, declarou. Francisco também 
quer que uma das sete pré-conferências seja 
realizada nas dependências do Crea-GO.

O conselheiro  Rommel Bernardes da Costa ao 
lado do banner do trabalho “Uso de estimulantes 
no desenvolvimento de mudas pré-brotadas de 

Sccharrum sp”

Saulo Bruno Silveira e Souza, apresentou dois 
trabalhos no Contecc, entre eles, “Sistematização 

da NBR 10897 na aprovação de projetos pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal”
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Giucélia Figueiredo é a segunda mulher a ocupar 
cargo na diretoria da Mútua em 41 anos

 O presidente do Confea, Joel Krüger, empossa o 
diretor de benefícios, Jorge Silveira 

Nova diretoria da Mútua é empossada durante Soea
O último dia da 75ª Semana Oficial da 

Engenharia e da Agronomia (Soea) teve agenda 
reservada à posse solene da Diretoria Executiva 
da Caixa de Assistência dos Profissionais do 
Crea - Mútua. Eleitos para o triênio 2019-2021, 
os cinco membros tomaram posse durante a 
3ª sessão plenária extraordinária realizada pelo 
Confea, no dia 24, com a presença de centenas 
de profissionais do Sistema que lotaram o au-
ditório principal do Centro Cultural e de Exposi-
ções Ruth Cardoso, em Maceió-AL.

Estarão à frente da instituição o Eng. Civ. 
Paulo Roberto de Queiroz Guimarães, a Eng. 
Agr. Giucélia Araújo de Figueiredo, o Eng. Civ. 
Jorge Roberto Silveira, o Eng. Agr. e Seg. Trab. 
Cláudio Pereira Calheiros e o Eng. Civ. e Seg. 
Trab. Juares Samaniego. Os novos diretores fo-
ram eleitos pelo Colégio de Presidentes e pelo 
plenário do Confea, e serão responsáveis pela 
instituição que, há 41 anos, gerencia e oferece 
benefícios sociais, reembolsáveis e prestações 
assistenciais.

Com mandato de 25 de agosto de 2018 
a 24 de agosto de 2021, as lideranças têm em 
seus planos de trabalho os seguintes objetivos 
gerais em comum: o aumento do número de 
associados, aperfeiçoamento da oferta dos pla-
nos de saúde, promoção de maior integração 
com os Creas e o Confea, fomento a programas 
de qualificação e reinserção dos profissionais 
do mercado de trabalho, apoio a iniciativas que 
visem a melhorias dos sistemas de fiscalização 
dos Regionais e ampliação da comunicação e a 
divulgação da Mútua.

Agradecimentos e compromisso – 
Reeleito, o diretor-presidente Paulo Guimarães 
agradeceu as lideranças e profissionais pela 
confiança. “Com orgulho, assumo o segundo 
mandato e prometo honrar cada voto recebido. 
E sabendo que foi o último ato, como conselhei-
ro federal, do meu querido amigo José Chacon 
de Assis, minha responsabilidade aumenta ain-
da mais”, disse, demonstrando reconhecimento 
ao voto recebido do conselheiro falecido em 3 
de julho passado e homenageado na 75ª Soea.

Depois de agradecer o trabalho dos ex-
-diretores, Guimarães depositou confiança na 
nova gestão. “Tenho certeza de que o novo time 
também será vitorioso, pois os programas con-
vergem para o mesmo foco: dar atendimento 
prioritário aos profissionais da área tecnológica 
que mais necessitam do nosso apoio. Temos 

muito trabalho e uma grande missão.”
Já o diretor de Tecnologia Cláudio Ca-

lheiros manifestou emoção por estar voltando 
à Mútua e principalmente por poder iniciar os 
trabalhos, com a solenidade de posse, em sua 
“linda e querida Maceió”. Ao público, Calheiros 
garantiu levar adiante os projetos de sucesso da 
diretoria anterior. “Faremos um trabalho de con-
tinuidade para fortalecer a instituição, por meio 
do trabalho em conjunto e democrático com o 
Sistema”, garantiu o engenheiro agrônomo ala-
goano que retorna à instituição após integrar a 
diretoria entre 2009 e 2015.

Estreante na diretoria da Mútua, Juares 
Samaniego rendeu agradecimentos aos que 
o conduziram ao cargo de diretor Financeiro, 
demonstrando comprometimento com a nova 
meta. “Posso prometer dedicação, trabalho e 
compromisso”, declarou.

O papel atuante da mulher foi ponto alto 
do pronunciamento da diretora administrativa 
Giucélia Figueiredo. “Obrigada aos que acredi-
taram em minha candidatura e em minhas pro-
postas e compreenderam a necessidade de ter a 
presença feminina na diretoria. Isso representa 
uma quebra de paradigma”, enfatizou a agrôno-
ma, que também estreia na liderança da Mútua 
e será a segunda mulher a ocupar o cargo de di-
retora. “Fato esse que muito me honra e remete 
a uma grande responsabilidade de representar 
o protagonismo da mulher no Sistema”, vibrou.

Reconduzido ao segundo mandato, Jor-
ge Silveira reconheceu o apoio daqueles que o 
elegeram em 2018. “Recebi o incentivo dos pre-
sidentes de Creas para novamente me candida-
tar a continuar o trabalho na Mútua. A promessa 
para os três anos é de muitos projetos inovado-
res e compromisso de sempre se lembrar dos 
profissionais”, afirmou o diretor.

Despedida – Antes da cerimônia de pos-
se, foi prestada homenagem aos diretores que 
concluíram o mandato 2015-2018. Receberam 
certificados de serviços prestados ao Sistema 
Confea/Crea e Mútua e troféu comemorativo 
de agradecimento pelos três anos de gestão: o 
diretor de Benefícios, Eng. Civ. Jorge Roberto 
Silveira; diretor Financeiro, Eng. Civ. Gerson de 
Almeida Taguatinga; diretor Administrativo, Eng. 
Civ., Mec. e Seg. Trab. Júlio Fialkoski; e o diretor 
de Tecnologia, Eng. Civ. Marcelo Morais.

Representando os diretores que se des-
pedem da Mútua, Júlio Fialkoski demonstrou 
gratidão pela trajetória vivenciada na Mútua. “A 
hora da partida é a hora do agradecimento, espe-
cialmente, por ter tido a oportunidade de avançar 
com os trabalhos na instituição.” Aos novos di-
rigentes, fez votos de sucesso e deixou uma re-
comendação: “A Mútua é muito grande e precisa 
ser maior, levando aos profissionais mais bene-
fícios necessários para realizar seus trabalhos”.

Ao encerrar a sessão plenária, o presi-
dente do Confea, Eng. Civ. Joel Krüger, reconhe-
ceu a parceria dos diretores que concluíram o 
mandato e parabenizou os recém-empossados 
sinalizando que os trabalhos desenvolvidos pelo 
Confea serão em conjunto com a Mútua: “Esta-
remos juntos pelos interesses maiores do Siste-
ma e das profissões”.

Participaram da solenidade o presidente 
do Crea-AL, Eng. Civ. Fernando Dacal; o coorde-
nador do Colégio de Presidentes e presidente do 
Crea-GO, Eng. Agr. Francisco Almeida; o coor-
denador do Colégio de Entidades Nacionais, 
Eng. Civ. Wilson Lang; e o representante das 
coordenadorias das Câmaras Especializadas, 
conselheiro do Crea-GO, Eng. Eletric. e Seg. 
Trab. Jovanilson Faleiro.

 A diretoria da Mútua para o triênio 2019-2021, 
empossada na 75ª Soea

 Paulo Guimarães, reeleito diretor-presidente da 
Caixa de Assistência


