
Ano 13, Nº 567.
Goiânia, 26 de fevereiro

a 4 de março de 2018

Representantes do Crea-GO participam
do VII Encontro de Líderes em Brasília

A renovação de grande parte das lide-
ranças do Sistema Confea/Crea e Mútua para 
o triênio 2018/2020 marcou o VII Encontro de 
Líderes Representantes, realizado de 21 a 23 
de fevereiro, no Centro Internacional de Con-
venções do Brasil (CICB), em Brasília-DF. O 
evento, que abre a agenda anual de trabalhos 
do Sistema, reuniu cerca de 800 lideranças da 
Engenharia, Agronomia, Meteorologia, Geologia 
e Geografia e definiu o plano de trabalho para 
2018. A programação contou com palestras e 
reuniões dos fóruns consultivos - Coordenado-
rias Nacionais de Câmaras Especializadas e Co-
missões de Ética dos Creas, Colégio de Entida-
des Nacionais (Cden) e Colégio de Presidentes 
do Sistema Confea/Crea (CP).

A abertura do evento, no dia 21, foi re-
alizada pelo Eng. Civ. Joel Krüger, Presidente 
do Confea. Em sua fala, o Eng. Krüger desta-
cou que 2018 será o ano da fiscalização para o 

Sistema, no qual será dado início a um trabalho 
de aperfeiçoamento e intensificação dessa ati-
vidade que deve prosseguir nos anos seguintes.  
Em seguida, o secretário-adjunto de Assuntos 
Econômicos do Ministério do Planejamejnto, 
Orçamento e Gestão, Júlio Alexandre Menezes 
da Silva, descreveu o novo ciclo da economia 
brasileira com as melhorias que o governo Te-

18 integrantes compuseram a comitiva do 
Conselho goiano no VII Encontro de Líderes 

Representantes, em Brasília

mer vem realizando desde quando assumiu, em 
2016, e garantiu “dias melhores para a econo-
mia, país e investimentos em infraestrutura”.

A presidente do Crea-DF, Eng. Maria de 
Fátima Ribeiro Có, deu boas-vindas aos presen-
tes e falou em nome de todos os presidentes 
regionais. Ela  afirmou que “a queda recente de 
um viaduto em Brasília evidencia a necessidade 
de se fazer a manutenção dos prédios e obras 
públicas”. Já Paulo Roberto Queiroz Guimarães, 
presidente da Mútua, Caixa de Assistência, falou 
da importância das parcerias com Creas e Enti-
dades Nacionais de representação profissional e 
de novos produtos oferecidos aos associados.  

Representantes de Goiás - A comitiva 
do Crea-GO marcou presença no evento, com 
18 integrantes, entre diretoria, coordenadores 
de Câmaras Especializadas, Coordenadores de 
Comissões Permanentes, membros do Crea Jo-
vem e o coordenador nacional de 2017. 

No primeiro dia do encontro, foi realizada 
a eleição para coordenador do Colégio de Presi-
dentes do Sistema Confea/Crea. O presidente do 
Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, foi eleito, por 
aclamação, para exercer a função de coordena-
dor durante o ano de 2018. O presidente do Crea-
-SE, Eng. Agr. Arício Resende Silva, completa a 
chapa eleita, como coordenador-adjunto. 

Comprometido com o fortalecimento 
das profissões que compõem o Sistema Con-
fea/Crea e Mútua, Francisco afirmou aos de-
mais presidentes de Creas que trabalhará com 
prioridades. “Temos algumas prioridades com 
as quais pretendemos avançar neste ano, como 
o Livro de Ordem, o piso salarial, a obrigato-
riedade do pagamento de anuidade por parte 
de órgãos públicos e a importância de nossos 
profissionais em cargos públicos, por exem-
plo. Vamos assumir nossa verdadeira função, 
enquanto órgãos defensores dos interesses da 
sociedade”. E acrescentou: “o auxílio do presi-
dente do Confea é condição indispensável para 
um bom trabalho do Colégio de Presidentes, e 

Presidente do Crea-GO  é eleito coordenador do 
Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea

certamente teremos apoio total e irrestrito do 
Joel para fazermos mudanças e deixar nossa 
marca”, ressaltou.

CCEEE e  75ª SOEA – O conselheiro 
goiano Eng. Eletric. e Seg. Trab. Jovanilson Fa-
leiro foi eleito coordenador da Coordenadoria 
de Câmaras Especializadas de Engenharia Elé-
trica (CCEEE). O engenheiro exercerá a função 
durante o ano de 2018 com o auxílio da Eng. 
Eletric. Cristina de Abreu Silveira, do Crea-BA. 
Segundo Jovanilson, em sua gestão, a CCEEE 

trabalhará a favor do fortalecimento da modali-
dade elétrica, “tendo em vista o fortalecimento 
de todo o Sistema Confea/Crea. Também de-
senvolveremos ações em defesa da sociedade 
e em prol da colocação de nossos profissionais 
no mercado de trabalho”, frisou. 

No segundo dia de evento (22/2), Jova-
nilson ainda foi eleito representante das Coorde-
nadorias Nacionais junto à Comissão Organiza-
dora da 75ª Semana Oficial da Engenharia e da 
Agronomia (Soea). 

O presidente do Crea-SC, Eng. Agr. Ari Geraldo 
Neumann (C), que comandou a reunião até a 

eleição, passa o cargo a Francisco Almeida (E), e 
Arício Resende (D)

Jovanilson Faleiro defende sua candidatura em 
reunião da CCEEE



A posse solene de Joel Krüger no cargo 
de presidente do Confea ocorreu na noite do dia 
21. Os 800 participantes do VII Encontro de Lí-
deres Representantes do Sistema Confea/Crea 
e Mútua voltaram a lotar o auditório do Centro 
Internacional de Convenções do Brasil (CICB). 
Eleito para o triênio 2018/2020, Krüger foi aplau-
dido de pé ao exibir o Termo de Posse assinado 
e ovacionado ao final de seu discurso, no qual 
se comprometeu a valorizar as profissões do 
Sistema Confea/Crea, formado pelos fóruns de 
entidades nacionais, conselhos regionais, câ-
maras especializadas e instituições de ensino, 
e que tem registrados cerca de 1 milhão e 400 
mil profissionais, além de 350 mil empresas. 
“Foi uma caminhada longa”, disse ao historiar 
sua trajetória no Sistema, iniciada há 12 anos 
como conselheiro do Crea Paraná. Na sequência, 
pediu “cooperação para implantar as mudanças 
necessárias ao Sistema”, e convocou todos os 
profissionais “para trabalhar juntos e fortalecer 
as geociências, a engenharia e retomar o desen-
volvimento do Brasil”.

Sobre a situação das empresas esta-
tais, Krüger mostrou-se preocupado. “Não se 
pode assistir passivamente ao desmonte de 
empresas como Petrobras, Itaipu, Embrapa e  
Eletrobrás, que correm sério risco de privatiza-
ção. Essas empresas precisam ser valorizadas 
porque são responsáveis por aplicação de co-
nhecimento, capitais tecnológico e humano”.

Joel ainda defendeu a reciprocidade 
com outros países, no caso da vinda de pro-
fissionais estrangeiros e o cumprimento do 
salário mínimo profissional, que “deve sair do 
discurso e ser mais eficaz”. O “exercício ético 
das atividades profissionais” também foi des-
tacado pelo presidente do Confea, que criticou 
a Lei de Licitações – na modalidade pregão 
para serviços que dependam de conhecimento 
teórico –, e a criação indiscriminada de cur-
sos. Antes de encerrar e ser ovacionado pelas 
800 pessoas presentes, Joel Krüger afirmou 
que “está no Confea  a serviço dos profissio-
nais, mas principalmente a serviço do Brasil”.

O presidente do Crea-GO, Eng. Francis-
co Almeida, que compôs o dispositivo de honra 
como coordenador do Colégio de Presidentes 

do Sistema Confea/Crea e Mútua (CP),  lembrou 
o processo eleitoral. “Não foi fácil. Mas lutamos, 
lutamos e estamos vendo esse sonho realizado, 
para tornar o Sistema o representante dos nos-
sos profissionais e valorizado pela sociedade. O 
Colégio de Presidentes já demonstrou que está 
unido para que todos os profissionais tenham a 
mesma qualidade de atendimento. Somos úni-
cos. Parabéns, Joel e parabéns a todos”, disse, 
sob aplausos.

Posse Administrativa - O presidente 
Joel Krüger já havia sido empossado adminis-
trativamente no dia 15 de janeiro de 2018, pelo 
então vice-presidente no exercício da presidên-
cia do Federal, Eng. Agr. Daniel Antonio Salati 
Marcondes. A homologação da eleição de Krü-
ger ocorreu durante a 11ª Sessão Plenária Ex-
traordinária do Confea, realizada nos dias 28 e 
29 de dezembro de 2017.

O presidente do Confea, Eng. Civ. Joel Krüger, é 
aplaudido de pé pelas 800 lideranças da Engenharia, 

Agronomia, Meteorologia, Geologia e Geografia 
presentes no VII Encontro de Líderes Representantes, 

ao exibir o Termo de Posse assinado 

Durante sua fala, o presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, coordenador do CP, destacou a 

união dos Regionais para que todos os profissionais 
tenham a mesma qualidade de atendimento

Confiança e compromisso na posse de Joel Krüger

Francisco Almeida recebe visita de conselheiro 
da Embaixada de Belarus no Brasil

O presidente do Crea-GO, Eng. Fran-
cisco Almeida, recebeu, no dia 20 de feve-
reiro, a visita do conselheiro da Embaixada 
da República de Belarus no Brasil, Aleksandr 
Shkatulov. O representante bielorrusso esteve 
acompanhado pelo secretário de Assuntos In-
ternacionais de Goiás, Armando Melo e San-
tos; e os assessores do Gabinete de Assuntos 
Internacionais, Alexandre Costa e Fernanda 
Guimarães. O superintendente do Crea-GO, 
Helder Borges, também participou da reunião.

De acordo com o assessor do Gabine-
te de Assuntos Internacionais de Goiás, Ale-
xandre Costa, a reunião foi uma continuidade 
do Tratado de Irmandade que o Governo do 
Estado tem com a capital de Belarus, Minsk, 
desde 2010. “Em novembro do ano passado, 
recebemos a visita do vice-primeiro-ministro 
de Belarus, Anatóly Kalinin, a Goiás. Ele trou-
xe uma delegação tanto governamental quan-
to de empresários, para conhecer o trabalho 
realizado em Goiás e também algumas opor-
tunidades. Hoje, com a visita da Embaixada, 
continuamos a discussão, com o objetivo de 
identificar especificidades do que exatamente 
pode ser feito em Goiás e como pode ser feito, 
para que isso seja repassado para empresas 

O secretário de Assuntos Internacionais de Goiás, 
Armando Melo e Santos (E); o presidente do 

Crea-GO, Eng. Francisco Almeida; o conselheiro 
da Embaixada da República de Belarus no Brasil, 
Aleksandr Shkatulov; os assessores do Gabinete 

de Assuntos Internacionais, Fernanda Guimarães e 
Alexandre Costa; e o superintendente do Crea-GO, 

Eng. Agr. Helder Borges (D), durante reunião

privadas, para que elas comecem a se instalar 
em Goiás”, explicou.

Ainda na reunião, o representante bie-
lorrusso buscou saber do Crea-GO o que é 
necessário para a instalação de uma fábrica 
de tratores da Minsk Tractor Works no Distrito 
Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Os represen-
tantes do Conselho o orientou e ainda entrega-
ram um passo a passo sobre todo o processo. 
Também durante o encontro, foi discutida a 

possibilidade de investimento em agricultu-
ra de alto nível, o que o Governo de Goiás 
e o Crea-GO devem trabalhar em conjunto, 
assim que obtiverem informações mais pre-
cisas sobre a produção de Belarus.

Para o representante da Embaixada 
de Belarus, Aleksandr Shkatulov, a reunião 
no Crea-GO foi proveitosa. “Vamos conti-
nuar trabalhando nesta direção e, caso seja 
necessário, organizaremos outra visita, para 
continuarmos as discussões. Vamos soli-
citar ao nosso Ministério da Agricultura os 
dados de produção de Belarus e informar 
a vocês. Se possível, organizaremos ainda 
uma visita de nossa delegação com repre-
sentantes de nosso governo para também 
ter essa experiência”, comentou Aleksandr.

Para o presidente Francisco, a reu-
nião mostra a importância do Crea-GO na 
discussão de assuntos que envolvem a 
engenharia no Estado de Goiás. “Estamos 
abertos a auxiliar e participar das discussões 
em prol do desenvolvimento sustentável no 
Estado de Goiás. Este é um dos principais 
papéis do Conselho e trabalharemos juntos 
para implementar projetos de médio e longo 
prazos em Goiânia e região”, destacou.
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EXPEDIENTE:

Conselho goiano recebe 
visita do Crea-AM

No dia 20 de fevereiro, o presidente 
do Crea-AM, Eng. Civ. Afonso Lins e o supe-
rintendente do Regional amazonense, Marcelo 
Carneiro, foram recebidos na sede do Crea-GO, 
pelo líder da Área de Gestão de Convênios da 
Fiscalização do Conselho goiano, Eng. Contr. 
Aut. Roger Barcellos, para conhecerem de perto 
os procedimentos adotados pelo Departamento 
de Fiscalização do Regional. 

Pelo Crea-AM, também participaram 
da reunião, o assessor de Geoprocessamento, 
Thyago Fernandes Pereira; o superintendente 
de Fiscalização, Swan Augusto Vasconcelos; e 
o agente fiscal, Rafael Mikael Almeida. Já pelo 
Crea-GO, participaram da reunião, o líder da 
Área de Fiscalização, Tec. Agrim. Marcelo Pe-
reira de Sousa; e o agente fiscal, Tec. Estr. Vitor 
Borges dos Santos.

Durante a reunião, Roger Barcellos 
apresentou o modelo de fiscalização sustentá-
vel georreferenciada do Crea-GO, realizada por 
meio da Plataforma ArcGIS, através do cruza-
mento de dados compartilhados obtidos por 
meio de acordos de cooperação técnica assina-
dos com diversos órgãos de níveis municipal, 
estadual e federal. Já Marcelo Pereira realizou 
a apresentação do aplicativo para smartpho-
nes, desenvolvidos pelo Crea-GO com o obje-

tivo de tornar a fiscalização goiana ainda mais 
eficiente: app ‘Crea Mais Fácil’, que permite 
a denúncia de obras e serviços irregulares; e 
o  novo aplicativo de fiscalização, ‘Geofisco’, 
de uso exclusivo dos agentes de fiscalização 
goianos, que reúne em uma única plataforma 
todas as funcionalidades utilizadas pelos fis-
cais na execução de seu trabalho.

Para o presidente do Crea amazonen-
se a visita foi positiva. “Visitamos o Crea-GO, 
porque é um Conselho maior e melhor estru-
turado que o nosso. A intenção é adquirir todo 
o know-how do Crea-GO para implantar no 
Crea-AM. Existem as particularidades, mas o 
sistema daqui está bem à frente do nosso, por 
isso, trouxemos a nossa fiscalização”, desta-
cou Afonso Lins. 

 Durante a reunião, representantes do Crea-AM 
conhecem fiscalização do Conselho goiano

192 carteiras 
profissionais são 

entregues em capital 
e no interior

Mais uma edição da Solenidade de 
Ingresso ao Sistema Confea/Crea foi rea-
lizada, no dia 16 de fevereiro, em Goiânia, 
Anápolis, Catalão, Ceres, Cristalina, Iporá, 
Itumbiara, Rio Verde e Uruaçu, onde 192 
recém-formados da área tecnológica re-
ceberam seus registros profissionais.

Na solenidade em Goiânia, a as-
sessora do Jovem Profissional do Crea-
-GO, Eng. Eletric. Emely Kely, ministrou a 
palestra “Ética, Legislação e Valorização 
Profissional” e um curso de preenchimen-
to correto de ART. A assessora ainda apre-
sentou um vídeo institucional do Crea-GO, 
destacando o compromisso com a ética e 
a sustentabilidade dos profissionais regis-
trados no Sistema Confea/Crea.

Logo em seguida, a gerente de 
Relacionamento do Sicoob Engecred, 
Beatriz Souza, apresentou os benefícios 
da cooperativa. Ao final da solenidade, o 
vice-presidente do Crea-GO, Eng. Civ. Ri-
cardo Veiga fez uma breve acolhida aos 
novos profissionais e, juntamente com o 
diretor do Crea-GO, Eng. Civ. Agric. e Seg. 
Trab. Lamartine Moreira Júnior, entregou 
as carteiras aos 101 recém-formados.

No interior – Após a palestra “Éti-
ca, Legislação e Valorização Profissional” 
ser ministrada pelos representantes do 
Crea nos municípios,foram entregues 20 
registros em Anápolis, 16 em Catalão; 
nove em Ceres; três em Cristalina; dois 
em Iporá; oito em Itumbiara; dez em Rio 
Verde; e 23 em Uruaçu. 

 A Eng. Civ. Rebeca Rassi Arantes recebe 
sua carteira de registro profissional das 

mãos do Eng. Civ. Agric. e Seg. Trab. 
Lamartine Moreira Júnior (E) e do Eng. 

Civ. Ricardo Veiga (D)

Com o objetivo de apresentar os proje-
tos em andamento e discutir providências a se-
rem tomadas para garantir a qualidade de água 
oferecida pelo Rio Meia Ponte para o abaste-
cimento da Região Metropolitana de Goiânia, 
o Crea-GO promoverá, no dia 28 de fevereiro 
(quarta-feira), das 14h às 15h30min, em seu 
auditório, o seminário “Providências de curto, 
médio e longo prazos para a captação de água 
no Rio Meia Ponte”. O evento deverá reunir re-
presentantes de órgãos e entidades dos gover-
nos estadual e federal; prefeitos dos municípios 
situados às margens do Rio Meia Ponte; e de-
mais interessados.

A ideia é que os principais atores envol-
vidos na questão apresentem os projetos em an-
damento e discutam as propostas que permitam 
adotar medidas de curto, médio e longo prazos 
para uma solução definitiva para o abastecimento 
de água. Para isso, a programação contará com 
quatro palestras, ministradas por representantes 
da Secretaria de Meio Ambiente, Recurso Hídri-
cos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metro-
politanos de Goiás (Secima); da Saneamento de 
Goiás (Saneago); do Centro de Apoio Operacio-
nal do Meio Ambiente do Ministério Público do 
Estado de Goiás (CAOMA/MP-GO); e da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater). 

Seminário discute providências para 
captação de água no Rio Meia Ponte

Após abertura a ser realizada pelo pre-
sidente do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, o 
superintendente de Recursos Hídricos da Seci-
ma, Eng. Civ. Alexandre Kepler Soares, falará 
sobre “Outorga de pivôs centrais no Rio Meia 
Ponte”. Em seguida, o Eng. Amb. Fernando 
Junqueira, gerente de Proteção de Mananciais 
da Saneago tratará da “Recuperação ambien-
tal das pequenas propriedades nas APPs do 
Rio Meia Ponte”. Já o promotor Delson Leone, 
coordenador do CAOMA, apresentará o “Proje-
to Meia Ponte Vivo”. Por fim, o presidente da 
Emater, Eng. Agr. Pedro Arrais, discutirá “Prá-
ticas de conservação de solo na bacia do Rio 
Meia Ponte”. Após as palestras, o evento será 
aberto para manifestações dos participantes e 
dos palestrantes.

As inscrições para o seminário são gra-
tuitas e devem ser efetuadas no site do Crea-
-GO (www.creago.org.br), no menu “Mais 
Capacitação”, na aba “Cursos e Eventos, link 
“Eventos e Palestras”. Os certificados também 
serão disponibilizados e poderão ser acessa-
dos no portal “Mais Capacitação”, após login, 
clicando na aba “Certificados”. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelos telefones (62) 
3221-6282 // (62) 3221-6269 // (62) 3221-
6251, na Coordenadoria de Cerimonial, Cursos 
e Eventos do Crea-GO.


