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O Crea-GO, por meio da sua Comissão de 
Desenvolvimento Sustentável (Codesu),  promo-
ve  palestras sobre “Práticas de Conservação de 
Água e Solo”, sempre das 18h às 21h, nas Casas 
de Engenharia do Conselho em Goiatuba (17 de 
maio), Jataí  (14 de junho), Goianésia (9 de agos-
to), Cristalina (12 de setembro) e Caldas Novas 
(18 de outubro). A programação será a mesma 
nos cinco municípios e a palestrante será a En-
genheira Agrônoma Cyntia Santos.

O evento tem como objetivo promover o 
debate sobre o tema da conservação da água e 
do solo para frear o desperdício e a degradação 
desses recursos, além de discutir estratégias 
de preservação, recuperação e adequação das 
propriedades ao que determina a legislação, em 
relação à preservação das Áreas de Preserva-
ção Permanente e Reserva Legal. A palestra 
também vai abordar a importância do incenti-
vo aos proprietários rurais no compromisso de 
adequar o manejo de suas produções agrope-
cuárias às exigências da legislação ambiental, 
independente da área já se encontrar devastada 
no momento da aquisição.

O evento é destinado aos profissionais do 
Sistema Confea/Crea que atuam na iniciativa públi-
ca ou privada,  aos acadêmicos,  aos produtores 
rurais das regiões citadas e aos demais interes-

sados. As inscrições para a palestra devem ser 
efetuadas no site do Crea-GO (www.creago.org.
br),  no menu “Mais Capacitação” e, na sequên-
cia, em “Palestras e Eventos”. A taxa de inscrição 
é gratuita. Os certificados também serão disponi-
bilizados e poderão ser acessados no portal “Mais 
Capacitação”, após login, clicando na aba “Certifi-
cados”. Mais informações podem ser obtidas pe-
los telefones (62) 3221-6282 // (62) 3221-6269 // 
(62) 3221-6251, na Coordenadoria de Cerimonial, 
Cursos e Eventos do Crea-GO.  

As Casas das Engenharias estão locali-
zadas nos seguintes endereços: em Goiatuba, 
na Rua Tamandaré nº 960 – Setor Residencial 
Gobato; em Jataí, está situada na Alameda Rio 
Claro nº 123 Qd. 04 Lt. 24 – Conjunto Rio Cla-
ro I; em Goianésia, na Rua 31 nº 318 – Setor 
Central (em frente à Associação Médica); em 
Cristalina, na Rua Tapuias, esquina com a Ca-
rajás, nº 43 Qd. 55 Lt. 01 Ed. Fritz Mohn, Sala 
2 – Setor Aeroporto; e em Caldas Novas, na 
Avenida E Qd. 90 Lt. 28 – Intanhangá I.

Crea-GO realiza palestras em 
cinco municípios do interior

Durante a sessão plenária nº 1.458 do 
Confea, em 27 de abril, foram aprovados os va-
lores das inscrições para a 75ª Semana Oficial 
da Engenharia e Agronomia (Soea), que podem 
ser realizadas desde o dia 2 de maio.

Pelo texto aprovado, para as inscrições 
efetivadas até o dia 15 de junho, profissionais 
do Sistema Confea/Crea com registro ou visto 
no Crea-AL pagarão R$ 350,00, enquanto outros 
profissionais pagarão R$ 450,00. Para estudan-
tes de cursos de graduação atinentes ao Sistema 
Confea/Crea, o valor é de R$ 200,00. Acompa-
nhantes, que necessitarão indicar o CPF do ti-
tular da inscrição, também pagarão R$ 200,00. 
O mesmo valor (R$ 200,00) é aplicado a gra-
duados e pós-graduados que tenham trabalhos 
aprovados no Congresso Técnico e Científico da 
Engenharia e da Agronomia (Contecc). Para os 

Abertas as inscrições para a 75ª Soea

demais participantes, a taxa é de R$ 550,00.
Já para inscrições efetuadas a partir do 

dia 16 de junho, profissionais com registro ou 
visto no Crea-AL pagam R$ 450,00; outros pro-
fissionais pagam R$ 550,00; e graduandos em 
cursos do Sistema, acompanhantes e graduados 
e pós-graduados que apresentarem trabalhos no 
Contecc pagam  R$ 250,00. Para outros partici-
pantes que efetuarem suas inscrições a partir do 
dia 16 de junho, o valor será de R$ 650,00.

Trabalhos já podem 
ser submetidos ao 

Contecc 2018
Até 3 de junho, interessados em 

divulgar iniciativas acadêmicas, profissio-
nais, de gestão ou de educação desenvol-
vidas nas áreas abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea podem submeter seus traba-
lhos ao Contecc 2018. 

Vinculado à Soea, a 5ª edição do 
Congresso Técnico Científico reúne estu-
dantes, professores e pesquisadores de 
todo o País para revelar talentos por meio 
de projetos inovadores que contribuam 
com o desenvolvimento do Brasil.

Para estudantes de ensino médio e 
graduação ligada ao Sistema (com anexação 
de comprovante atualizado de curso técnico 
e graduação) e acompanhantes, a taxa de 
inscrição é de R$ 200,00 até o dia 15 de ju-
nho, e de R$ 250,00 a partir do dia 16.

De acordo com o edital do Con-
tecc, o pesquisador pode inscrever até três 
trabalhos que já tenham resultados alcan-
çados. Todos os participantes terão seus 
certificados emitidos pelo Conselho Fede-
ral de Engenharia e Agronomia (Confea).

Os autores das 24 melhores pes-
quisas avaliadas terão suas passagens e 
diárias custeadas pelo Confea para apre-
sentação oral. A comissão do Congresso 
vem sempre buscando impulsionar que 
os trabalhos inscritos sejam da região 
onde o evento é realizado. Isso ocorre 
para, de fato, ajudar no desenvolvimento 
do estado-sede.

Para realizar a inscrição da sua 
pesquisa para o Contecc é só acessar: 
www.soea.org.br.



Auditores do ICQ Brasil recomendam recertificação 
do Crea-GO para a ISO 9001:2015

Coordenadores, assessores, líderes, 
superintendente e o 1º secretário do Crea-GO, 
Eng. Civ. Lamartine Moreira, representando o 
presidente Francisco Almeida, encontraram-se, 
em 9 de maio, no Plenário do Crea-GO, para a 
reunião de encerramento da  auditoria de recer-
tificação realizada pelo Instituto de Certificação 
Qualidade Brasil (ICQ Brasil), de 7 a 9 de maio, 
sob a coordenação do auditor líder Romer Nicoli 
Ferreira Sousa e do 2º auditor Mário de Souza. 
O Crea estava pleiteando a mudança da ver-
são 2008 para a versão 2015 da ISO 9001 e 
o objetivo foi alcançado: durante a reunião, os 
auditores anunciaram a recomendação para a 
recertificação do Crea-GO.

Durante a apresentação do Relatório de 
Auditoria, o auditor líder Romer Nicoli Ferreira 
Sousa apontou que foram constatadas, na au-
ditoria feita por amostragem, quatro não con-
formidades novas, que devem ser devidamente 
tratadas para que a instituição continue man-
tendo o seu Sistema de Gestão da Qualidade. O 
auditor também elencou algumas observações, 
oportunidades de melhoria e recomendações, 
principalmente em função da transição da versão 
2008 para 2015, para que na próxima auditoria, 
que deve ocorrer daqui a 12 meses, consiga 

Os auditores do ICQ Brasil anunciam a 
recomendação para a recertificação do Crea-GO em 

reunião realizada no Plenário do Conselho

acompanhar a evolução da transição. Ele ainda 
ressaltou que o Crea tem prazo máximo de 90 
dias, a partir da data de aceitação do Relatório 
de Auditoria, para tratar as não conformidades.

Na avaliação do auditor Romer Sousa, 
a auditoria superou as expectativas. “Fui sur-
preendido com a forma com que os processos 
foram estruturados no passado, como se man-
tiveram e como hoje foram apresentados. Toda 
a parte de documentação relacionada com o 
sistema de gestão me mostrou que há um sé-
rio cuidado com a qualidade e a utilização das 
boas práticas, que, querendo ou não, com o 
tempo acabam evoluindo. Percebi também o 
engajamento das lideranças em relação à efeti-

va implementação e aplicação dos processos. 
O resultado foi bem positivo”, declarou. O au-
ditor ainda fez questão de ressaltar que duran-
te sua conversa com a presidência percebeu 
a visão estratégica de Francisco Almeida. “A 
presidência tem uma visão estratégica que vai 
além do alcance; e ele consegue a efetividade 
a respeito da liderança escolhendo pessoas 
estratégicas para fazer com que as coisas 
aconteçam”, destacou. 

Representando o presidente Francisco 
Almeida, o 1º secretário do Crea-GO, Eng. Civ. 
Lamartine Moreira, agradeceu aos auditores 
pela atenção dedicada ao Crea e ao empenho 
dos colaboradores. “Em nome da presidência, 
eu quero parabenizar vocês e pedir que conti-
nuem nos ajudando”. Por fim, a coordenadora 
de Planejamento e Qualidade do Crea-GO, Eng. 
Civ. Rosana Brandão, agradeceu a colaboração 
da equipe e dos auditores nos três dias de audi-
toria. “Foi uma auditoria extremamente positiva. 
É muito bom quando saímos de um processo 
fortalecidos, com novas ideias, reforçando 
aquilo que a gente faz bem. É muito bom quan-
do um processo de auditoria não só faz a veri-
ficação padrão, mas impulsiona o processo de 
melhoria dentro da gestão”. 

Crea-GO sedia lançamento do Mapa 
Hidrogeológico da Região Metropolitana de Goiânia

O Crea-GO e a Companhia de Pesqui-
sa de Recursos Minerais (CPRM), através da 
Superintendência Regional de Goiânia (Sureg-
-GO), promoveram, em 10 de maio, no auditó-
rio do Regional goiano, o lançamento do Mapa 
Hidrogeológico da Região Metropolitana de 
Goiânia, que contou com um ciclo de palestras 
sobre “Hidrologia e Meio Ambiente” e reuniu 
110 participantes.

Durante a abertura do evento, o gerente 
de Hidrologia e Gestão Territorial da CPRM, Mau-
ro Campos Trindade, falou sobre o objetivo do 
encontro. “A oportunidade para o lançamento do 
Mapa surgiu em uma reunião com o presidente 
Francisco Almeida, e posteriormente com repre-
sentantes de entidades de classe que têm como 
foco amparar e ajudar a sociedade. Verificamos a 
necessidade de apresentar o Mapa Hidrogeológico 
e resgatar o contato da CPRM com a sociedade 
em geral, pesquisadores e estudantes”, afirmou.

Em seguida, o superintendente de Goiâ-
nia da CPRM, Geol. Gilmar José Rizzotto, falou 
sobre os projetos de pesquisa de informações 
e das ações da CPRM no Brasil e no estado de 
Goiás. “Temos ações que fazem parte do Plano 
Plurianual 2014/2019, do Governo Federal, que 
incluem a geologia, mineração, transformação 
mineral e recursos hídricos; a gestão de risco e 
desastres naturais; e pesquisas com oceanos, 

áreas costeiras e a Antártida. Em Goiás, 21 mu-
nicípios são contemplados com a setorização 
de riscos. É uma ação conjunta com a Defesa 
Civil, que compreende relatórios e mapas dentro 
do sistema geográfico de informações, com da-
dos que auxiliam órgãos para que melhorarem a 
qualidade de vida da sociedade”, explicou.

Por fim, o 1º vice-presidente do Crea-GO, 
Eng. Civ. Ricardo Veiga, agradeceu à CPRM pela 
inserção do Crea-GO no lançamento e falou sobre 
a relevância da parceria do Regional goiano com 
órgãos técnicos. “É importante para o Conselho 
parcerias com órgãos que detêm conhecimento 
técnico e cientifico apurado. O evento faz com 
que essas informações sejam disseminadas de 
forma ampla e sistematizada”, afirmou.

Na primeira palestra da tarde, “Mapa Hi-
drogeológico da Região Metropolitana de Goiâ-

nia”, ministrada pelo Geol. Márcio Costa Abreu, 
foram apresentados os projetos na área de hi-
drogeologia da CPRM e o Mapa Hidrogeológico 
de Goiânia, que foi concluído em maio deste 
ano.  A segunda apresentação, “Aplicações 
de Dados de Monitoramento Hidrológico”, foi 
proferida pelo gerente da CPRM, Mauro Cam-
pos Trindade, que tratou sobre a importância 
do monitoramento de dados hidrogeológicos e 
algumas aplicações e exemplos, falando da va-
riabilidade das informações. Já a última palestra 
do evento, intitulada “Setorização de Risco Geo-
lógico das Cidades de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia”, foi explanada pelo Geol. Rodrigo Luiz 
Gallo Fernandes, que apresentou o trabalho de 
setorização da CPRM, que classifica os riscos 
de inundações e movimentações de massa das 
cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Gilmar José Rizzotto (E), Ricardo Veiga (C)
 e Mauro Trindade (D) compõem e mesa de 

abertura do evento

Em sua palestra, Márcio Costa Abreu apresenta 
os projetos na área de hidrogeologia da CPRM e o 

Mapa Hidrogeológico de Goiânia



Representantes do Sistema Confea/Crea 
apresentam demandas a ministros e deputados federais

“Não queremos brigar com a Arquitetura, 
mas não podemos aceitar uma resolução que 
vai contra o espírito da Constituição, ao defi-
nir atribuições privativas para os arquitetos”. 
Assim o presidente do Confea, Joel Krüger, se 
manifestou ao deputado Ricardo Izar (PP-SP), 
em 9 de maio, para apresentar o apoio do ple-
nário do Confea ao Projeto de Lei (PL) 9818/18 
e ao Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 
901/18, ambos de autoria de Izar, envolven-
do, respectivamente, a Lei nº 12.378/10, que 
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU); e a Resolução nº 51/2013, que define 
atribuições privativas ao CAU. Desde o início 
do mês, todo o Sistema Confea/Crea incen-
tiva seus profissionais a apoiarem os proje-
tos. Na reunião, o grupo também tratou do 
PL 3.423/12, do qual o deputado também é 
autor, que trata sobre atribuições relacionadas 
ao Conselho de Biologia.

Além de Krüger, a comitiva do Sistema 
Confea/Crea reuniu os presidentes do Crea-GO, 
Francisco Almeida, que é também coordenador 
do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/
Crea e Mútua; Crea-DF, Fátima Có; e Crea-BA, 
Luís Edmundo Prado. Também estiveram pre-
sentes os conselheiros federais José Chacon de 
Assis, Ronald Monte, Marcos Camoeiras, Ales-
sandro Machado, Osmar Barros Júnior, Luciano 
Soares, André Schüring, Daniel Salati e Edson 
Delgado, que também é vice-presidente do Con-
fea; e os representantes do Crea-SC, Luiz Carlos 
Coelho, e do Crea-MG, Paulo Salomão, também 
presidente do Instituto de Engenheiros do Brasil 
(IEB). A vice-presidente da Associação Brasilei-
ra de Engenharia Civil (Abenc) e presidente da 
Abenc-PI, Socorro Seabra; o presidente do Sin-
dicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo, 
José Paulo Garcia; o assessor da presidência 
do Confea e vice-presidente da Abenc-SP, Luiz 
Roberto Sega; e do assessor da ABD, Walter Bi-
ttar, também estiveram presentes.

Na reunião com Izar, o presidente Joel 
Krüger agradeceu o empenho do deputado em 
torno dos projetos, atualmente em discussão na 
Comissão de Trabalho, Administração e Servi-
ços Públicos (Cetasp). “Temos obtido na Justi-
ça a nulidade da resolução, mas precisamos de 
uma decisão definitiva. O CAU não vai definir o 
que o engenheiro pode fazer. Não é uma questão 
corporativista, é de prejuízo à população”, dis-
se, manifestando a importância de os profissio-
nais sensibilizarem suas bases parlamentares.

Além de reunião com o deputado Ri-
cardo Izar, as atividades dos representantes 
do Sistema Confea/Crea também envolveram 
o líder do PTB, deputado Jovair Arantes (GO), 
e o deputado Ronaldo Nogueira (PTB-RS) e se 
estenderam ao Ministério do Trabalho, onde as 
lideranças do Sistema foram recebidas pelo 
ministro Helton Yomura. Com o deputado Jo-
vair Arantes, além de tratar sobre os projetos 
relacionados ao CAU, o grupo tratou da fede-
ralização do plenário do Confea, mesmo tema 
retomado junto ao ministro do Trabalho.

Manifestações – Sobre o PL 3423/12, o 
presidente Joel Krüger comentou que buscaria 
“construir pontes” para subsidiar o deputado 
Ricardo Izar, que concordou, considerando que 
foram colocadas no PL atribuições a serem ne-
gociadas posteriormente. O presidente do Crea-
-GO, Francisco Almeida, se mostrou feliz com 
a disposição do deputado em negociar, mas 

Os representantes do Sistema Confea/Crea e o 
ministro do Trabalho, Helton Yomura (de azul)

O presidente Francisco Almeida (E); o ministro 
Carlos Marun; o deputado Ricardo Izar; e o 

presidente Joel Krüger se encontram em Brasília

comentou que “os biólogos querem incorporar 
atribuições que não estão no currículo deles”, 
opinião compartilhada pelo conselheiro federal 
Daniel Salati: “Existem aberrações nessa pro-
posta, envolvendo atividades que não constam 
do histórico escolar deles”. Quanto à ação par-
lamentar liderada pelo Confea, Francisco Almei-
da afirma que foi importante prestar apoio ao 
deputado Ricardo Izar, considerando “a impor-
tância dos projetos para a segurança da socie-
dade e não apenas para a defesa da Engenharia 
e de outras profissões”. (Com informações da 
equipe de Comunicação do Confea)
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EXPEDIENTE:

EDITAL DE SUSPENSÃO 
DO REGISTRO PROFISSIONAL

Em conformidade com a alínea 
“d” do art. 71, combinado com o art. 74, da 
Lei nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, o 
Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia – Crea-GO aplica a penalidade de 
“SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REGIS-
TRO PROPFISSIONAL”, pelo período de 
17/8/2017 a 17/8/2019, ao Eng. Mec. Paulo 
Gomes Martins Júnior, portador da Carteira 
Profissional nº 18120/D-GO, na forma dos 
arts. 6º, “c”; 71, “d”, 74 e 75, todos da Lei nº 
5.194/66, bem como do inc. I, do Art. 2º c/c 
o inc. IV, do art. 3º, todos da Res. CONFEA 
nº 1.090/2017.

Goiânia-GO, 6 de fevereiro de 2018

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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO

Novos inspetores do Crea-GO em 
Luziânia são empossados

Foi realizada, em 9 de maio, na Casa da 
Engenharia do Crea-GO em Luziânia, a posse 
dos novos inspetores do Conselho na cidade. O 
Eng. Civ. Sérgio Oliveira permanece como ins-
petor titular do Crea no município, enquanto o 
Eng. Civ. Anderson Seleski e o Eng. Eletric. Za-
carias da Silva Filho foram empossados como 
inspetores auxiliares.

Na mesma ocasião, os antigos inspe-
tores auxiliares de Luziânia, Eng. Agr. Fernando 
Fernandes Caixeta e Tec. Eletroeletron., Eletro-
tec. e Telecom. Marlon Dias da Silva, receberam 
certificado do Crea-GO em reconhecimento aos 
serviços prestados no exercício de suas fun-
ções enquanto inspetores.

 Marlon Dias da Silva (E), Fernando Fernandes 
Caixeta, Sérgio Oliveira (C), Anderson Seleski e 
Zacarias da Silva Filho (D), após assinatura dos 

termos de posse


