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 O Crea-GO, por meio de sua Comissão 
de Acessibilidade, promove, no dia 30 de abril 
(terça-feira), das 8h às 17h, no auditório, o I 
Seminário de Acessibilidade. Com uma extensa 
programação, o evento visa à conscientização e 
capacitação de prossionais que atuam na área.
 Após a abertura com o presidente do 
Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, será iniciada a 
programação de sete palestras, dividias em três 
painéis. Cada painel da programação será 
encerrado com debate entre os palestrantes, 
com a participação do público.
 O primeiro painel será sobre 
“Legislação referente à Acessibilidade”. Nele, o 
superintendente de Direito da Pessoa com 
Deciência ou Mobilidade Reduzida da 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Políticas Armativas (SMDHPA), Antônio José 
do Nascimento Ferreira, palestrará sobre a Lei 
Brasileira de Inclusão.
 A inda  no pr ime i ro  pa ine l ,  o 
coordenador do Centro de Apoio Operacional dos 
Direitos Humanos do Ministério Público do 
Estado de Goiás (CAODH/MP-GO), procurador 

de Justiça André Luiz Ribeiro Duarte, abordará 
“Os Direitos da Pessoa com Deciência, Políticas 
e Planejamento Inclusivo”.
 O painel contará ainda com a palestra 
“Acessibilidade no Sistema Confea/Crea”, que 
será ministrada pelo presidente do Confea, Eng. 
Civ. Joel Krüger, e será nalizada com debate 
mediado pelo advogado Hebert Batista.
 O segundo painel do evento terá como 
tema “Acessibilidade e Mobilidade Urbana” e 
contará com duas palestras. A primeira delas, 
intitulada “Calçadas: do Projeto à Implantação – 
Uma experiência na cidade de Goiânia”, será 
ministrada pela Arq. Urb. Maria Francisca da 
Silva.
 A segunda palestra será da Arq. Urb. 
Ivanilde Maria de Rezende Abdala, que abordará 
“Legislação e Critérios Técnicos para Calçadas 
Acessíveis”. A discussão do segundo painel será 
mediada pela Arq. Urb. Luciana Joyce, 
assessora do Crea-GO.
 O terceiro e último painel, sobre 
“Acess ib i l i dade  em Equ ipamentos  e 
Edicações”, também contará com duas 

palestras, ambas ministradas pela Arq. Urb. 
Silvana Cambiaghi. A arquiteta abordará 
“Acessos, Circulações e Sanitários Acessíveis 
(NBR 9050)” e “Locais de Reunião, 
Hospedagem e Lazer (NBR 9050)”.
 Após suas palestras, Si lvana 
Cambiaghi também participará de um debate 
com o público presente, mediado pelo Eng. Civ. 
Alexandre Garcês de Araújo, conselheiro do 
Crea-GO. 
 Ao nal do Seminário, ainda será 
realizado um teste de vivência no saguão do 
Conselho, para que os par t icipantes 
experimentem transitar com olhos vendados e 
bengala, com cadeira de rodas, dentre outros. O 
teste será realizado pela empresa Solução 
Acessível.
 Inscrições – As inscrições para o I 
Seminário de Acessibilidade do Crea-GO já 
podem ser efetuadas no site do Conselho 
( ), no menu “Mais www.creago.org.br
Capacitação” e, na sequência, em “Palestras e 
Eventos”. A taxa de inscrição é de 1kg de 
alimento não perecível.

I Seminário de Acessibilidade do
Crea-GO é realizado no dia 30 de abril

Crea-GO e Prefeitura de Flores de Goiás
assinam termo de cooperação técnica

 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, e o prefeito de Flores de 
Goiás, Jadiel de Oliveira, assinaram, em 16 de 
abril, na sede do Crea-GO, termo de cooperação 
técnica com foco na scalização de obras e 
serviços relativos ao Sistema Confea/Crea no 
município, a partir do compartilhamento de 
informações entre os acordantes. A parceria 
rmada visa ainda à realização de ações que 
protejam a população e ofereçam qualidade de 
vida ao cidadão orense.
 Além de Francisco Almeida e Jadiel de 
Oliveira, também participaram da reunião a 
secretária de Agricultura, Tatiana Agostinho; a 
vereadora Naiza Gualberto; a assessora da 
Câmara Juliana Cunha; e Vitor Moreira, diretor 
administrativo da Prefeitura. Pelo Crea-GO, o 
assessor institucional de Políticas Públicas Eng. 
Civ. Victor Resende; o gestor do Departamento 
de Fiscalização, Eng. Mec. Walter Santana; e o 

líder da Área de Gestão de Convênios, Eng. Contr. 
Autom. Roger Barcellos, também estiveram 
presentes. 
 Com a assinatura do acordo, a 
Prefeitura de Flores de Goiás se torna 
responsável por solicitar Anotações de 
Responsabil idade Técnica (ARTs) das 
obras/serviços da área tecnológica iniciados no 
município; e o Crea, por auxiliar a prefeitura na 
scalização das obras e serviços públicos e 
privados da Engenharia e da Agronomia. Por 
meio do acordo, o Crea-GO também disponibiliza 
à Prefeitura acesso aos programas “Casa 
Própria”, “Horta Caseira Sustentável”, “Calçada 
Acessível”. O município de Flores de Goiás 
também foi o primeiro a receber uma cópia 
simplicada do Código de Obras elaborado pelo 
Crea.
 Para o presidente Francisco Almeida, o 
objetivo é auxiliar no desenvolvimento 

sustentável. “O Crea tem compromisso com o 
desenvolvimento sustentável de Goiás e 
queremos ajudar a promover o crescimento 
ordenado dos municípios”, frisou o presidente.
 Já de acordo com o prefeito Jadiel de 
Oliveira, “os projetos vão beneciar toda a 
cidade, colocando em ordem o município”, 
ressaltou.

 O prefeito Jadiel de Oliveira (E); e o presidente 
do Crea-GO, Francisco Almeida (D); assinam 

termo de cooperação técnica 



Crea promove nova série de palestras sobre 
Livro de Ordem e ART em Goiânia e no interior

 Nova série de palestras sobre o “Livro 
de Ordem Eletrônico e Preenchimento de ART” 
será promovida pelo Crea-GO na capital e no 
interior goiano. 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.
 Formosa – O inspetor Sérgio de 
Oliveira será o responsável por ministrar a 
palestra “Livro de Ordem Eletrônico e 
Preenchimento de ART” em Formosa, no dia 24 
de abril (quarta-feira). Na cidade, a aula será 
contará com duas turmas.
 A primeira será na unidade da 
Syngenta, que ca à Rodovia RB-020, km 14, a 
partir das 14h. A segunda turma será ministrada 
a partir das 19h, na inspetoria do Crea em 
Formosa (Rua Sebastião Spíndola de Athaídes, 
nº 18,  Qd. 73, Lt. 18 – Parque Laguna II).
 Em ambos os eventos promovidos na 
cidade, o diretor nanceiro da Mútua-GO, Eng. 

Civ.  Lu iz  Quei roz,  também rea l izará 
apresentações institucionais sobre a Caixa de 
Assistência.
 Morrinhos – Já no dia 25 de abril 
(quinta-feira), será a vez do Eng. Civ. e Comp. 
Hugo Henrique Nunes, inspetor do Crea-GO em 
Morrinhos, ministrar a palestra na inspetoria do 
Crea no município, a partir das 18h30min. A 
inspetoria do Crea em Morrinhos ca à Rua FC-
02, Qd. 2-A, Lt. 04 – Setor Aeroporto II.
 Goiânia – Em 30 de abril (terça-feira), o 
assessor institucional do Jovem Prossional, 
Eng. Civ. Ulysses Sena, ministrará a palestra para 
nova turma, a partir das 18h30min, no auditório 
da sede do Crea-GO, em Goiânia.
 Pires do Rio – No dia 2 de maio 
(quinta-feira), em Pires do Rio, a palestra 
também será ministrada pelo Eng. Civ. Ulysses 
Sena. O evento será promovido, a partir das 
18h30min, na inspetoria do Crea-GO na cidade 
(Rua Deodoro Veiga, nº 11 – Centro).
 As inscrições para todas as palestras 

sobre o “Livro de Ordem Eletrônico e 
Preenchimento de ART” podem ser efetuadas no 
site do Crea-GO ( ),  no menu www.creago.org.br
“Mais 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.

Inspetorias de Ceres e Goiás recebem
workshops sobre “Agroecologia”

 O Crea-GO e a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizam, 
nesta semana, dois workshops sobre 
“Agroecologia” no interior do Estado. O primeiro, 
no dia 23 de abril (terça-feira), na inspetoria de 
Ceres; o segundo, na inspetoria do Conselho em 
Goiás, no dia 25 de abril (quinta-feira). O objetivo 
é capacitar multiplicadores por meio da 
divulgação de conceitos, princípios e práticas 
em Agroecologia.
 Em Ceres, o evento conta com 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) – Campus Ceres; da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 

(Emater) e do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Ceres. 
 Já em Goiás, além da Faeg; do Senar-
GO; do Sindicato Rural de Goiás e do IFAG, a 
Universidade Estadual de Goiás (UEG); a 
prefeitura da Cidade de Goiás; a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) e a Escola Família 
Agrícola de Goiás (EFAGO) também apoiam o 
evento. 
 Em Ceres, após a abertura ocial, às 
8h20min da manhã, será ministrada a palestra 
“Histórico e Conceitos da Agroecologia e 
Sistema Alimentares”, pelo Eng. Agr. Msc. Glays 
Rodrigues Matos.  A segunda palestra, intitulada 
“Princípios Agroecológicos”, será apresentada 
pelo Eng. Agr. Dr. Agostinho Dirceu Didonet. Em 
seguida, Didonet também falará sobre 
“Transição Agroecológica”. A última palestra da 
programação, denominada “Redes de 
Agroecologia”, será exibida pelo Eng. Agr. Dr. 
Wilson Mozena Leandro. 
 Na programação de Goiás, além das 
apresentações do Eng. Agr. Msc. Glays 
Rodrigues Matos e do Eng. Agr. Dr. Agostinho 

Dirceu Didonet, o biólogo Dr. Carlos de Melo e 
Silva Neto vai expor “Experiências em 
Agroecologia na Região”. Ao m dos eventos, 
haverá espaço para que os palestrantes 
respondam às dúvidas dos participantes do 
workshop.
 As inscrições para os dois eventos 
devem ser efetuadas no site do Crea-GO 
( ), 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. A 
inspetoria do Crea em Ceres está situada na Rua 
Gláucia S. de Andrade, Qd. 05 Lt. 04, Centro. Em 
Goiás, a inspetoria ca na Praça André Xavier 
Mundim, Qd. 09, Lt. 08, Setor Padre Arnaldo 
(Próximo Ao Mercado Municipal).

Encontro Regional de Profissionais

ERP
Em breve
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EXPEDIENTE:

Prefeitura de Jataí doa área para
ampliação da Casa da Engenharia

 A Casa da Engenharia do Crea-GO em 
Jataí terá, em breve, um auditório para melhorar e 
ampliar a prestação de serviço do Conselho aos 
prossionais da região e à população jataiense. 
O anúncio da ampliação da sede do Crea no 
município foi feito pelo presidente Francisco 
Almeida. Após visitar a sede da Casa da 
Engenharia em 15 de abril, onde conheceu a área 
doada, ele esteve em um cartório da cidade para 
assinar a escritura da nova área, doada pelo 
prefeito Vinícius Luz (PSDB).
 Juntamente com inspetores Eng. Civ. 
Khalil Fernando Tum, Eng. Civ. Cintia dos Reis, 
Eng. Agr. Cleomar Vilela de Sousa e o assessor 
institucional Vicente Machado, o presidente 
armou que “até o nal deste ano, a Casa da 
Engenharia de Jataí terá um auditório para 100 
pessoas, para atender às expectativas dos 
prossionais a da comunidade como um todo”. 
 A construção do auditório faz parte do 
processo de descentralização do Conselho, que 
tem como nalidade melhorar a sua atuação no 
Es tado ,  rea l i zando  ma is  cu rsos  de 
aperfeiçoamento prossional em um ambiente 
apropriado, em prol do desenvolvimento 
sustentável. O lote de 500m² para a construção 
do futuro auditório contou com a aprovação da 
Câmara Municipal. 

 Na oportunidade, o inspetor-titular Eng. 
Civ. Khalil Fernando Tum parabenizou o 
presidente pela expansão da estrutura física da 
Casa da Engenharia de Jataí e armou: “O 
auditório e a área de convivência são anseios de 
longa data de todos e com certeza irão unir ainda 
mais os prossionais da região, trazendo muitas 
oportunidades de capacitação para um maior 
número de prossionais”. 

 O presidente Francisco e comitiva 
também estiveram no gabinete do prefeito 
Vinícius Luz (PSDB). A visita teve como objetivo 
agradecer a área doada e apresentar os projetos 
sociais realizados pelo Crea. Foram mostrados 
os projetos “Calçada Acessível”, “Horta Caseira 
Sustentável” e o projeto de Engenharia Pública 

do Conselho, “Casa Própria”; além da plataforma 
ArcGIS, programa que otimiza a scalização do 
Crea-GO, obtendo maior produtividade dos 
scais em menos tempo e com menor 
investimento.
 O prefeito de Jataí classicou o 
trabalho do Crea como extremamente 
importante, enaltecendo a atitude do Conselho 
ao oferecer essa expertise às prefeituras. “É 
importante estabelecer parcerias que foram 
oferecidas pelo Crea ao município de Jataí. 
Estamos abertos aos projetos que foram 
apresentados. Acredito que estes programas vão 
facilitar as ações de scalização que podem ser 
feitas em conjunto e melhorar a vida do cidadão 
contribuinte”, concluiu.

Cintia dos Reis (E); Francisco Almeida; 
Vinícius Luz e Khalil Fernando Tum durante a 

visita no gabinete da prefeitura

Crea-GO inicia em maio os Encontros
Regionais de Prossionais

 O Crea-GO, em parceria com o 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea) e a Mútua, realiza no mês de maio, uma 
série de seis Encontros Regionais de 
Prossionais (ERPs). De 9 a 30 de maio, sempre 
das 13:30 às 18 horas, as cidades de Rio Verde 
(9/5),Catalão (14/5), Luziânia (21/5), Ceres 
(23/05), Goiânia (28/5) e Itumbiara (30/5) 
sediarão as reuniões preparatórias do 
Congresso Estadual de Prossionais (CEP). Para 
participar, os prossionais de cada uma das 
jurisdições das inspetorias que receberão os 
eventos deverão efetuar suas inscrições no site 
www.creago.org.br, na aba “Mais Capacitação”.
 Para este ano, o tema denido pelo 
Confea é “Estratégias da Engenharia e da 
Agronomia para o Desenvolvimento Nacional”, 
contendo os seguintes eixos temáticos: 
Inovações Tecnológicas – Inovações 
tecnológicas no processo de desenvolvimento 
econômico sob a ótica da Engenharia e 
Agronomia; Recursos Naturais – O papel da 
Engenharia e Agronomia na utilização e 
aproveitamento de recursos naturais com 
sustentabilidade; Infraesrutura – A governança 
da politica de infraestrutura brasileira sob a ótica 
da Engenharia; Atuação Prossional – Os rumos 

da formação prossional da Engenharia e 
Agronomia brasileiras; e Atuação das empresas 
de Engenharia – Governança das empresas de 
Engenharia e obras públicas.
 O Sistema Confea/Crea e Mútua 
realiza, a cada triênio, o Congresso Nacional de 
Prossionais (CNP). Para a realização deste 
evento, cada Conselho Regional organiza o 
Congresso Estadual de Prossionais (CEP).  O 
CEP é um fórum organizado pelos 27 Creas em 
todo o Brasil. Estes eventos oportunizam aos 
prossionais espaços de discussão para a 
denição de estratégias, planos e programas de 
atuação, por meio da proposição de mudanças 
nos normativos que regulamentam o exercício 
da prossão. Antes do CEP, porém, são 
realizados os ERPs, nos quais serão eleitos, 
neste ano, 18 representantes que participarão do 
Congresso Estadual de Goiás.
 O 10º Congresso Estadual de 
Prossionais (10º CEP) ocorrerá em Goiânia, no 
dia 26 de junho de 2019. Nessa etapa, ocorre a 
apresentação e aprovação das propostas que 
foram previamente analisadas nas reuniões dos 
Encontros Regionais de Prossionais realizadas 
em seis municípios; apresentadas e aprovadas 
novas propostas, oriundas do CEP; e são eleitos 

os delegados estaduais que participarão do CNP. 
Todas as propostas aprovadas no 10º CEP 
seguem para a última etapa, o Congresso 
Nacional de Prossionais (CNP).
 O CNP é a terceira e última etapa e 
reúne todas as propostas dos Estados e do 
Distrito Federal, as quais são submetidas à 
aprovação pelas delegações dos Creas de todo o 
país. O 10º CNP acontecerá no Tocantins de 19 a 
21 de setembro de 2019, organizado pela 
Comissão Organizadora Nacional (CON), do 
Confea. Os eventos do 10º CEP contam com a 
efetiva participação dos prossionais, entidades 
de classe e instituições de ensino afetas ao 
Sistema Confea/Crea e Mútua.
 

Presidente mostra a escritura do lote 
devidamente assinada


