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O Crea-GO e a Embrapa Arroz e Feijão já 
definiram ações conjuntas de cooperação téc-
nica que vão compor no Plano Anual de Traba-
lho (PAT). Para 2018,  foram estabelecidos 14 
eventos técnicos e institucionais que serão rea-
lizados em municípios goianos, de acordo com 
as demandas e necessidades de cada região. 

O PAT 2018 tem como objetivo desen-
volver e executar eventos, orientações técnicas e 
institucionais, além de programas de treinamentos 
com foco no aprimoramento dos profissionais vin-
culados ao Sistema Confea/Crea, na modalidade 

da Engenharia Agrônomica  e áreas afins. 
As atividades realizadas em conjunto 

pelas duas instituições no ano passado possi-
bilitaram a capacitação de 671 multiplicadores 
impactando, positivamente, na agricultura local, 
agregando conhecimento e soluções tecnoló-
gicas mais eficazes sobre Manejo Integrado de 
Pragas (MIP) e Manejo Integrado de Doenças 
(MID), além de reduzir o número de aplicações 
de agrotóxicos. Como exemplo dos impactos no 
campo, o MIP chegou a ser reduzido em até 50% 
das aplicações nas culturas de soja e  feijão.

Crea-GO e Embrapa definem 
cursos para o PAT 2018

Hoje,  o que se observa  é que o cus-
to de produção  gerado ainda tem aumentado, 
especialmente, devido ao número excessivo de 
aplicações de produtos químicos e o surgimento 
de insetos e doenças resistentes a novas pragas 
e doenças que, antes, eram controladas satisfa-
toriamente por seus inimigos naturais. Além dis-
so, se constata uma maior exposição dos aplica-
dores de agrotóxicos, causando danos à saúde, 
bem como maior contaminação dos alimentos e 
do meio ambiente.  Confira, abaixo, a síntese de 
cada atividade a ser realizada em 2018.

“Desenvolvimento e Manutenção de 
App sobre Fenologia do Feijoeiro”

Baseado na publicação im-
pressa da Embrapa Arroz e Feijão, 
“Conhecendo a fenologia do feijoeiro 
e seus aspectos fitotécnicos”, será 
desenvolvido um aplicativo (App) para 
diagnose, como suporte ao processo 
decisório dos técnicos em campo. 
O aplicativo será compatível com os 
sistemas iOS e Android e apresentará 
características e funcionalidades di-
versas, além de sistema de gerencia-
mento em tempo real.

“Workshop Goiano 
de Consultoria 
Agronômica”
O  workshop é voltado à produ-

ção susteO workshop será voltado aos 
engenheiros agrônomos e técnicos 
agrícolas regularmente inscritos no 
Crea-GO e terá como objetivo capaci-
tar os profissionais do Sistema Confea/
Crea para atuarem como consultores de 
campo. O evento será uma  opor tuni-
dade para que os assessores técnicos 
do Crea possam mostrar como o com-
par tilhamento de informações pode po-
tencializar a produção agropecuária no 
Estado, com maior eficiência e redução 
de impactos ambientais.

Data e local de realização: 
• 7/06/18 (quinta-feira), no auditório do 

Crea-GO, em Goiânia, das 8 às 18h;
• 8/06/18 (sexta-feira), no auditório do 

Crea-GO, em Goiânia, das 8 às 19h.

Seminário sobre “Pragas que Ameaçam a 
Agricultura Goiana: como enfrentá-las”?

O seminário tem o objetivo de capacitar 
os técnicos na produção sustentável para uma 
adequada tomada de decisão. O evento é vol-
tado às Aters pública e privada, engenheiros 
agrônomos, técnicos agrícolas, pesquisadores, 
estudantes e  produtores rurais. O seminário 
tratará dos seguintes temas: Distribuição de 
Helicoverpa armigera em Goiás; Desafios no 
Controle da Mosca Branca; Manejo Integrado de 
Pragas (MIP) da Soja; e Armadilha inteligente 
para monitoramento de praga. 

Data e local de realização: 
• 14/08/18 (sábado), no auditório da Faeg, em Goiânia, das 8 às 17h45min. 



O ciclo de palestras terá como 
foco principal a propagação da impor-
tância dos conceitos de Sistemas Inte-
grados de Produção para a formação de 
profissionais. Os debates buscam ca-
minhos mais eficazes para o desenvol-
vimento da agricultura sustentável no 
Estado. As palestras serão realizadas 
nas principais escolas de agronomia de 
Goiás e instituições de ensino, contan-
do com a par ticipação de integrantes do 
Crea-GO Jovem. Os coordenadores e 
técnicos do Crea-GO estarão envolvidos 
na programação. O evento terá como 
público-alvo professores e estudantes 
de agronomia dos municípios goianos 
estipulados pelo PAT 2018. 

Seminário sobre “Impacto do Clima no Desenvolvimento, 
Crescimento e produtividade nos Cultivos”

O seminário tem como objetivo capa-
citar profissionais na produção sustentável 
para uma adequada tomada de decisão no 
manejo dos cultivos. O público-alvo é com-
posto por agentes de Ater pública e privada,  
engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, 
pesquisadores, estudantes e produtores ru-
rais. O evento debaterá os seguintes temas: 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático para 
os Cultivos de Grãos no Brasil; Tendências e 
Projeções Climáticas para o Cerrado Brasilei-
ro; e Potencial Impacto nas Culturas de Soja, 
Feijão e Arroz. 

Datas e locais de realização: 
• 28/08/18 (terça-feira), na Casa da Enge-

nharia do Crea em Mineiros, das 8 às 12h; 
• 29/08/18 (quar ta-feira), no auditório do IF-

Goiano em Rio Verde, das 8 às 12h; 
• 30/08/18 (quinta-feira), na  Casa da Enge-

nharia do Crea  em Iporá, das 8 às 12h;  

• 13/09/18 (quinta-feira), na Casa da Enge-
nharia do Crea em Itumbiara, das 8 às12h;

• 25/09/18 (terça-feira), na Casa da Enge-
nharia do Crea em Porangatu, das 8 às 12h; 

• 26/09/18 (quar ta-feira), na Casa da Enge-
nharia do Crea  em Uruaçu, das 8 às 12h; 

• 27/09/18 (quinta-feira), no auditório da 
UniEvangélica em  Goianésia, das 8 às 12h. 

Ciclo de palestras sobre “Sistemas Integrados de 
Produção para a Formação de Profissionais” 

Datas e locais de realização: 
• 10/05/18 – auditório da UFG, das 19 às 22h;
• 07/06/18 – auditório da UniAnhanguera em 

Anápolis, das 19 às 22h;
• 12/09/18 – auditório do IF Goiano em Ce-

res, das 19 às 22h;
• 07/11/18 – auditório da UEG em Ipameri, 

das 19 às 22h.

Workshop sobre 
“Feijoeiro e 

seus Aspectos 
Fitotécnicos”
O  workshop é voltado à produ-

ção sustentável do feijoeiro para uma 
adequada tomada de decisão no ma-
nejo da cultura. O encontro tem como 
público-alvo os profissonais de Asssi-
tência Técnica e Extenção Rural (Ater) 
pública e privada, como engenheiros 
agrônomos, pesquisadores, estudantes 
e produtores rurais. A programação do 
workshop abordará temas como: Feno-
logia do Feijoeiro; Manejo de Pragas; 
Manejo de Doenças; Requerimento de 
água; Efeitos da estiagem; e Exigências 
e Deficiências Nutricionais. 

Datas e locais de realização: 
• 15/05/18 (terça-feira), no IFGoiano de  

Ceres, das 8 às 16h30min;
• 14/06/18 (quinta-feira),  na Casa da 

Engenharia do Crea em Formosa, das 
8 às 16h30min; 

• 28/06/18 (quinta-feira), no auditório 
da UFG em Jataí, das 8 às 16h30min; 

• 17/10/18 (quarta-feira), no  IFGoiano 
de Cristalina, das 8 às 16h30min.

Assessor ministra palestra do Crea 
a 195 alunos do IFG de Itumbiara

No dia 6 de abril, o represen-
tante da Assessoria Institucional do 
Jovem Profissional do Crea-GO, Tec. 
e Eng. Agrim. Luís Dias, ministrou, no 
campus Itumbiara do Instituto Federal 
de Goiás (IFG), a palestra “Ética, Le-
gislação e Valorização Profissional” a 
195 estudantes dos cursos de Enge-
nharia Elétrica e Engenharia de Produ-
ção Industrial. 

Durante sua fala, Luís Dias 
conversou com acadêmicos presentes 

sobre o mecanismo de funcionamento 
do Sistema Confea/Crea, além de apre-
sentar a legislação, instruindo sobre os 
direitos e deveres do profissional.

A palestra faz par te do traba-
lho do Conselho goiano em aproximar 
a Autarquia dos estudantes de cursos 
abarcados pelo Sistema Confea/Crea e 
instituições de ensino em todo o Estado, 
discutindo, desde o início da vida acadê-
mica, a importância da ética e valoriza-
ção profissional.

Luís Dias ministra a palestra do Crea-GO a 195 alunos 
do campus Itumbiara do IFG



Crea-GO entrega 91 registros profissionais 
durante solenidade realizada em Goiânia

No dia 20 de abril, 91 recém-formados 
receberam seus registros profissionais durante 
Solenidade de Ingresso ao Sistema Confea/Crea 
realizada na Sede do Conselho, em Goiânia. O 
evento tem como objetivo apresentar o Sistema 
Confea/Crea aos novos profissionais, além de 
informá-los sobre as entidades de classe e os 
benefícios da  Caixa de Assistência dos Profis-
sionais do Crea-GO – Mútua-GO.

Durante a cerimônia, a palestra “Ética, 
Legislação e Valorização Profissional” foi mi-
nistrada pelo assessor institucional Eng. Civ. 
Ulysses Sena, que também aplicou um curso 
sobre o preenchimento de ART aos novos pro-
fissionais.    

Em seguida, a gerente de Relaciona-

mento do Sicoob Engecred, Jennyfer Rodrigues, 
apresentou a cooperativa e, ao final do evento, 
as carteiras profissionais foram entregues uma 
a uma pelo 1º vice-presidente do Crea-GO, Eng. 

O recém-formado Eng. Civ. Cid Augusto Alves (C) 
recebe carteira profissional das mãos do Eng. Civ. 

Ricardo Veiga (E) e do Eng. Eletric. Luiz Flávio Naves (D)

Maceió sedia segunda reunião do 
Colégio de Presidentes do Sistema

O presidente do Crea-GO e coordenador 
do Colégio de Presidentes (CP) do Sistema Con-
fea/Crea e Mútua, Eng. Francisco Almeida, coor-
denou, de 18 a 20 abril, a  2ª Reunião Ordinária 
do CP, que foi realizada no auditório do Jatiúca 
Hotel e Resort, em Maceió-AL. O evento teve 
como objetivo discutir as demandas da categoria 
com todos os presidentes de Creas do país.

Na abertura dos trabalhos, o anfitrião do 
evento e presidente do Crea-AL, Fernando Da-
cal, deu as boas-vindas a todos os presentes. 
“Espero que nos três dias de discussões possa-
mos ter um debate produtivo. Além disso, é um 
privilégio tanto para mim, quanto para o Confea, 
na pessoa do presidente Joel Krüger, recebê-los 
para o lançamento da 75ª Semana Oficial da En-
genharia e da Agronomia, que vai ocorrer nesta 
quinta-feira”, declarou.

O presidente Francisco Almeida, por sua 
vez, antecipou, já em sua fala inicial, a impor-
tância de cumprir toda a pauta proposta. “Es-
pero dias de muita discussão devido à pauta 
extensa que temos. Vamos nos esforçar para 
cumprir tudo o que for proposto. Conto com to-
dos os senhores presidentes”, finalizou.

Já o presidente do Confea, Joel Krüger, 
agradeceu a receptividade do Crea-AL e iniciou 

os trabalhos já discutindo sobre uma demanda 
dos órgãos reguladores, principalmente o Tribu-
nal de Contas da União (TCU),  para as ações do 
Sistema Confea/Crea.

A programação dos três dias de CP 
abarcou, entre outras, discussões referentes 
às Comissões de Normas e Procedimentos; 
Ética; Articulação Institucional; e Educação e 
Atribuição Profissional. Além disso, os Creas 
de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe 
tiveram espaço para levantar assuntos rela-
cionados a microempreendedores e inovação 
tecnológica.

Os projetos sobre o Livro de Ordem Na-
cional e Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) Nacional; o posicionamento do plenário 
contra a Privatização do Sistema Eletrobás; e 
os trâmites relacionados à saída dos técnicos 
do Sistema, tendo em vista a aprovação da Lei 
n.º 13.639/2018, que cria os conselhos profis-
sionais dos técnicos industriais e dos técnicos 
agrícolas, também foram temas debatidos.

Propostas do Centro-Oeste – Durante 
a reunião do CP, os presidentes do Crea-GO, 
Francisco Almeida; e do Crea-DF, Maria de Fáti-
ma Có; com o auxílio da assessora jurídica do 
Conselho goiano, Bárbara Torres, apresentaram 

as propostas de discussão definidas durante o 
Colégio de Presidentes da Região Centro-Oeste, 
realizado em 11 de abril, na sede do Crea-GO. 
As propostas envolveram a regulamentação do 
registro de empresas juniores, alterações no 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Sistema Confea/Crea e Mútua (Prodesu) e na 
Resolução 1.012, além de uma nota técnica so-
licitando a uniformidade de entendimento quan-
to ao Ofício Circular 4.145/2017 do Confea.

Palestra – Também durante a reunião, 
no dia 18, o gestor do Departamento de Tecno-
logia da Informação do Crea-GO, Marcelo Vieira 
Gomes, ministrou palestra sobre o Repositório 
Nacional de ARTs. Na fala, foi apresentado o re-
sultado do trabalho de coleta de ARTs pelo Crea-
-GO, visando à participação do Conselho goiano 
no Repositório Nacional de ART.

“É um projeto inicial da Mútua, adota-
do há três anos pelo Confea, que consiste na 
criação de um banco nacional de ARTs, abar-
cando cadastros de profissionais e empresas; 
emissão de boletos; ARTs com perfil de con-
tribuições específicas; de obras e serviços, já 
com a descrição dos empreendimentos; e com 
todas as outras atividades que compõe uma 
ART”, explicou Marcelo.

A 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, 
realizada no auditório do Jatiúca Hotel e Resort, em 

Maceió-AL

O presidente do Crea-GO e coordenador do Colégio 
de Presidentes, Eng. Francisco Almeida, fala sobre a 

importância de cumprir a pauta proposta

Presidentes de Creas de todo o Brasil 
se reuniram para discutir assuntos inerentes 

ao Sistema

O assessor institucional Eng. Civ. Ulysses 
Sena ministra palestra aos recém-formados

 durante a solenidade

Civ. Ricardo Veiga, que deu as boas-vindas aos 
novos registrados em nome do presidente Fran-
cisco Almeida; e pelo 2º tesoureiro Eng. Eletric. 
Luiz Flávio Naves.
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EXPEDIENTE:

75ª Soea é lançada em Maceió
No último dia 19, o presidente Francis-

co Almeida participou do lançamento da 75ª 
Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia 
(75ª Soea), no auditório  da Associação Comer-
cial de Maceió (AL). O evento ocorrerá de 21 a 
24 de agosto de 2018, no Centro Cultural e de 
Exposições Ruth Cardoso. A cerimônia contou 
com as presenças dos presidentes dos outros 
Creas do Brasil; do diretor-presidente em exer-
cício da Mútua, eng. civ. Marcelo Morais; e do 
presidente do Confea, Joel Krüger; conselheiros 
federais e estaduais, representantes de entida-
des de classe em nível nacional, representantes 
de instituições de ensino e autoridades alagoa-
nas. A edição deste ano tem como tema central 
“Engenharia e ética na reconstrução do Brasil”, 
e tem a expectativa de participação de aproxi-
madamente 3 mil profissionais de todo o País.

Em sua fala, o presidente do Confea 
reforçou que é hora da engenharia voltar a ser 
valorizada; que é hora da virada. “Só reconstrui-
remos o Brasil com ética e com engenharia”, 
conduziu. E continuou: “aqui está um grupo 
representativo de lideranças da Engenharia. 
Precisamos estar juntos nesta retomada de 
desenvolvimento. Precisamos definitivamente 
olhar o que é melhor para o Brasil e a socieda-

 Mesa de trabalho do lançamento da 75ª Semana 
Oficial da Engenharia e da Agronomia, no auditório 

da Associação Comercial de Maceió

de brasileira, deixando as nossas diferenças de 
lado”. E alertou: “precisamos recolocar o Brasil 
no cenário internacional como a potência que 
nós somos em todas as áreas. A engenharia 
brasileira tem que ser a locomotiva desse de-
senvolvimento. Ela é destaque internacional e 
temos que fazer valer essa importância”, res-
saltou Joel Krüger, o anfitrião nacional da 75ª 
Soea, pela primeira vez à frente do maior evento 
da engenharia brasileira.

O presidente do Crea-AL, Fernando 
Dacal, anfitrião local da Soea, também apon-
tou sua preocupação. “Precisamos unir toda a 
engenharia brasileira com a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) para defendermos os 

interesses da engenharia brasileira. O Brasil vive 
um momento difícil. É a hora de a engenharia 
voltar a ser valorizada. Só reconstruiremos o 
Brasil com ética e com engenharia. Vamos vol-
tar a protagonizar o desenvolvimento nacional”, 
revelou. Na cerimônia, foi promovida ainda a 
obliteração do selo em homenagem ao evento.

PL sobre manutenção predial 
é discutido, com participação 

do Crea-GO, no Senado
O vice-presidente do Crea-GO, conse-

lheiro Eng. Civ. Ricardo Veiga, acompanhado 
dos assessores técnicos do Conselho, Eng. Civ. 
Antonio de Pádua e Eng. Civ. Letícia Carvalho, 
participou, no dia 12 de abril, no gabinete do 
senador Romero Jucá, em Brasília-DF, de uma 
reunião para discutir o Projeto de Lei da Câma-
ra (PLC) nº 31/2014. O projeto, já aprovado na 
Câmara dos Deputados, “estabelece a Política 
Nacional de Manutenção Predial; cria o Plano de 
Manutenção Predial e institui a obrigatoriedade 
de inspeções técnicas visuais e periódicas”.

O Crea-GO encaminhou ao senador Ro-
mero Jucá, que é presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal, uma 
proposta contendo várias sugestões de emendas 
e alterações para o PLC. E foi para discutir es-
ses pontos que a reunião foi realizada com Ivan 
F. Falconi, Marcel Guimarães e Fernando Veiga 
Barros, assessores de Jucá; Alexandre Andra-
de e Josie Melo, assessores da senadora Lúcia 
Vânia; Caroline da Luz, do gabinete da Liderança 
de Governo no Senado; Bruno Telles Herkenhoff 
Costa e Márcio Antonio T. Mazzaro, do Ministério 
das Cidades; e Emmanuel Leal de Santana, da 
Secretaria-Geral da Presidência da República.

A reunião, como explica o assessor 
técnico do Crea, Antonio de Pádua, “permitiu 
a discussão de questões muito mais amplas 
do que estava previsto inicialmente, como, por 

exemplo, a separação entre as obras públicas e as 
particulares”. Ainda de acordo com o engenheiro, 
a abordagem é diferente nos dois casos. “Na su-
gestão apresentada pelo Crea, os capítulos V e VI 
foram unificados, deixando de tratar os responsá-
veis pelas edificações públicas de forma isolada, 
como estava na proposta em discussão”, explica.

Ainda no encontro, foi discutida a im-
portância de criação de uma legislação que 
exija a vistoria nos edifícios particulares mais 
antigos. “Já que hoje não há exigência alguma, 
os prédios estão ficando velhos, não há um 
programa de manutenção e os condôminos não 
têm a quem recorrer ou não tomam a iniciativa, 
às vezes até por desconhecimento dos riscos. 
O fato é que não existe a obrigação legal e ela é 
necessária”, defende Pádua.

Ao final da reunião, os representantes 
do Conselho goiano destacaram que a maior 
preocupação do Crea-GO é com a qualidade 
das edificações que, às vezes, são entregues 
e, após curto prazo, não tem condições de ha-
bitabilidade. “Esta é a situação encontrada em 
vistorias feitas por solicitação dos interessados, 
quando a casa está em risco de queda e eles 
não têm a quem recorrer, já que o seguro pago 
com a parcela do financiamento não cobre esse 
tipo de problema. O Crea fiscaliza o trabalho dos 
profissionais e defende o interesse da socieda-
de”, frisa Pádua.

Crea-GO sedia 
2ª Reunião Ordinária

da CCEEST
O Crea-GO sediou, de 18 a 20 de 

abril, em seu Plenário, a 2ª Reunião Ordi-
nária da Coordenadoria de Câmaras Espe-
cializadas de Engenharia de Segurança do 
Trabalho (CCEEST). Cerca de 30 pessoas, 
entre elas o coordenador nacional, Eng. 
Civ. e Seg. Trab. Luiz Antônio de Melo; e 
o coordenador-adjunto, Eng. Quim. e Seg. 
Trab. Luiz Alexandre Mosca Cunha; além 
de coordenadores regionais, conselheiros 
federais, assistentes técnicos e convida-
dos, participaram do evento.

De acordo com o coordenador 
Luiz Antônio de Melo, os principais pontos 
pautados para a reunião foram discussões 
acerca da “formação de novas Câmaras 
Especializadas de Engenharia de Seguran-
ça do Trabalho em outros Creas do país; 
alguns pontos específicos de atuação de 
engenheiros de Segurança do Trabalho; e 
ainda a questão, que nos preocupa muito, 
em relação à renovação do terço: espera-
mos que as chamadas ‘câmaras pura’ da 
modalidade não sejam perdidas”. Ainda 
como parte da programação do evento, foi 
realizada visita técnica ao Túnel de Vento 
da Eletrobrás Furnas – Divisão de Tecnolo-
gia, em Aparecida de Goiânia-GO.

A 2ª Reunião Ordinária da CCEEST congrega cerca
 de 30 participantes, no Plenário do Crea-GO


