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 O Crea-GO e a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizam no 
dia 16 de abril (terça-feira), das 8h às 18h, na 
inspetoria do Crea-GO em Caldas Novas, o 
workshop “Agroecologia”. O objetivo é capacitar 
multiplicadores por meio da divulgação de 
concei tos,  pr inc íp ios e  prát icas da 
Agroecologia.
 O evento conta com o 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); e do Instituto 
Federal Goiano (IFG) – Campus Urutaí. 
 Após a abertura ocial, às 8h20min da 
manhã, será ministrada a palestra “Histórico e 
Conceitos da Agroecologia”, pela Eng. Agr. Drª 
Flávia Aparecida Alcântara. Em seguida, Flávia 
também apresentará a palestra “Agroecologia e 

Sistemas Alimentares”.
 No período da tarde, o Eng. Agr. Dr. 
Agostinho Dirceu Didonet vai falar sobre os 
“Princípios Agroecológicos”. Posteriormente, o 
Eng. Agr. Dr. Milton Sérgio Dornelles vai expor 
“Experiências de agroecologia na região”. Ao m 
do evento, haverá espaço para que os 
palestrantes respondam às dúvidas dos 
participantes do workshop.
 As inscrições para o evento devem ser 
e f e t u a d a s  n o  s i t e  d o  C r e a - G O 
( ), 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 Caldas Novas ca à Av. E, 
Qd. 90, Lt. 28 – Itanhangá I.

Crea e Embrapa promovem workshop
sobre Agroecologia em Caldas Novas

A partir de 1º de julho, Corpo de Bombeiros
só aceitará projetos de segurança contra

incêndio e pânico em modelo digital
 A partir de 1º de julho, o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) 
só analisará projetos de segurança contra 
incêndio e pânico que sejam apresentados em 
modelo digital. A decisão foi informada ao Crea-
GO via ofício (nº 147/2019 – CBM) do 4º 
Batalhão Bombeiro Militar (BBM).
 De acordo com o subcomandante do 
4º BBM, Wiliam Alves Diniz Júnior, que assina o 
ofício, “a mudança trará benefícios aos 
prossionais da engenharia e toda a sociedade 
goiana, considerando-se que os processos de 
análise serão menos dispendiosos com relação 
a gastos de papéis e deslocamentos”.
 Ainda de acordo com o exposto no 
documento, “o processo digital também 
possibilitará uma análise mais célere e 
possibilitará o arquivamento dos projetos junto 
ao Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, 
evitando extravios dos documentos”.
 Como consta no ofício enviado ao 

Crea-GO, até o dia 30 de junho só serão aceitos 
processos físicos de retorno que tenham sido 
protocolados até o dia 31 de março e que ainda 
não tenham sido nalizados.
 A partir de 1º de julho, só serão 
analisados pelo CBMGO projetos de segurança 
contra incêndio e pânico que sejam 
apresentados em modelo digital. Aqueles que, 
até a data, não tenham sido nalizados, deverão 
ser convertidos para o digital.
 O ofício foi analisado pela Câmara 
Especializada de Engenharia de Segurança do 
Trabalho do Crea-GO (CEEST), coordenada pelo 
Eng. Eletric. e Seg. Trab. Milton Alves Ribeiro, em 
sua reunião ordinária no dia 1º de abril.
 O coordenador da CEEST parabeniza a 
iniciativa do Corpo de Bombeiros. “Essas 
mudanças beneciarão os proprietários, 
responsáveis de empreendimentos e 
prossionais de engenharia que atuam na área 
de projetos e obras de prevenção e combate a 

incêndio e pânico”.
 Ainda de acordo com o engenheiro, as 
alterações “proporcionarão redução de custos 
em plotagem de projetos e deslocamentos; 
proteção ao meio ambiente, devido à redução de 
consumos de papéis, tinta e energia; e redução 
do prazo de análise dos projetos”.
 Para Milton Alves, a possibilidade de 
arquivamento dos projetos aprovados pelo 
CBMGO, vai “facilitar o acesso por prossionais 
e proprietários de empreendimentos quando de 
reformas e/ou alterações de projetos, pois 
sabemos que o tempo faz com que estes se 
extraviem, ocorrendo a necessidade de se 
repetir todo o processo”.
 As informações acerca de como 
devem ser apresentados os projetos ao CBMGO 
no modelo digital, via Sistema Integrado de 
Análise de Projetos e Inspeções (SIAPI), podem 
se r  ac e ssad as  n o  s i t e 
www.bombeiros.go.gov.br 



 A Câmara Municipal de Goiânia 
realizou, em 9 de abril, no Plenário, uma Sessão 
Solene em homenagem aos 50 anos do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Goiás (Crea-GO), completados em agosto de 
2018. O proponente da Sessão foi o vereador 
Divino Rodrigues. 
 Ao todo, foram homenageados 85 
prossionais do Sistema Confea/Crea, incluindo 
o presidente do Confea, Eng. Civ. Joel Krüger; o 
conselheiro federal por Goiás Eng Agr. Annibal 
Margon; o presidente do Regional goiano, Eng. 
Agr. Francisco Almeida; e a acadêmica de Eng. 
Amb. Geovana Castro Xavier, coordenadora do 
Crea Goiás Jovem.
 Ex -p r es i den t es  do  C rea -GO, 
conselheiros regionais, representantes de 
entidades de classe e de outras instituições 
ligadas à área tecnológica também receberam 
diplomas de honra ao mérito da Câmara 
Municipal de Goiânia.
 Mesa diretiva – A mesa de trabalhos 
foi presidida pelo vereador Anselmo Pereira e 
contou com as presenças do vereador Divino 
Rodrigues; do deputado estadual Eng. Civ. 
Vinicius Cirqueira; e do secretário municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia 
(Seinfra), Eng. Civ. Dolzonan da Cunha Mattos, 
representando o prefeito Iris Rezende.
 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, também esteve à mesa, 
acompanhado ainda pelo Eng. Civ. Wilder 
Morais, secretário de Indústria, Comércio e 
Serviços de Goiás (SIC), representando os 
homenageados; e Eng. Agr. Annibal Lacerda 
Margon, conselheiro federal por Goiás, 
representando o presidente do Confea, Eng. Civ. 
Joel Krüger.
 O vereador Eng. Eletric. Gustavo 
Cruvinel; o grão-mestre geral do Grande Oriente, 
Mucio Bonifácio Guimarães; o presidente do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), 
Eng. Civ. Carlos Alberto de Moura; e o presidente 
da Associação das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Eng. Civ. 
Roberto Elias, completaram a mesa diretiva. 
 Discursos – O vereador Anselmo 
Pereira, que presidiu a sessão, agradeceu a 
Divino Rodrigues, autor da proposta de 
homenagem ao Crea-GO, “por proporcionar um 
momento histórico como este”. “Precisamos da 

engenharia e precisamos acreditar no Crea. E 
aqui quero acrescentar que, em Goiânia, o Crea 
também faz leis”, armou, lembrando do 
trabalho conjunto entre Crea e Legislativo 
goianiense na discussão de projetos de lei de 
interesse da área tecnológica. “Esta 
homenagem é merecida”, concluiu.

 Em sua oportunidade, o vereador 
Divino Rodrigues destacou a importância do 
Conselho para o desenvolvimento de Goiânia e 
todo o Estado de Goiás. “Esta sessão é uma 
homenagem a essa instituição tão relevante, por 
sua contribuição ao desenvolvimento 
econômico e social na cidade e no campo”, 
destacou.
 “Como representante desta Casa, 
muito me alegra prestar esta homenagem a esse 
importante Conselho, que possui grande 
responsabilidade social, ao possibilitar que 
prossionais estejam devidamente habilitados 
para elaborar projetos e executar obras de 
impacto na vida das pessoas”, completou o 
vereador.
 Divino Rodrigues também ressaltou o 
trabalho do atual presidente do Conselho, Eng. 
Francisco Almeida, à frente do Crea. “Sua 
gestão tem sido pautada no diálogo aberto com 
foco no patrimônio maior da sociedade: a vida 
das pessoas. O Crea-GO tem tido a preocupação 
de desenvolver o mercado, aumentar o potencial 
de crescimento da economia e aproximar os 
prossionais da área tecnológica da sociedade 
goiana”.
 Representando os prossionais 
homenageados, o titular da SIC, Wilder Morais, 
que é graduado em Engenharia Civil, agradeceu 
pela solenidade em homenagem ao jubileu de 
ouro do Conselho goiano. “O Crea tem meio 
século de defesa dos interesses da sociedade 
goiana. São cinco décadas a serviço do nosso 
ofício, para que cada um de nós exerça essa 
nobre arte com zelo, competência e respeito às 
regras”, lembrou.
 O secretário também exaltou a 
importância da engenharia e dos engenheiros 
para o desenvolvimento. “Vejo, entre os 
homenageados desta noite, colegas que zeram 
ruas, arranha-céus e embelezaram cada 

quilômetro deste Estado e vitalizaram as cidades 
e o campo”, destacou. “Nunca deixei de ser 
engenheiro e devo à engenharia tudo o que 
conquistei. Uma ideia muda o mundo, mas a 
ideia de um engenheiro muda o mundo para 
muito melhor”, nalizou Wilder.

 O presidente Eng. Francisco Almeida, 
por sua vez, reconheceu a importância de 
colegas e parceiros para a construção dos 50 
anos do Crea-GO, incluindo os ex-presidentes 
Eng. Agr. Anatoly Kravchenko, Eng. Minas, 
Metal. e  Civ. Eurico Martins de Araújo, Eng. Civ. 
Antônio Wilson Porto, Eng. Civ. Roger Pacheco 
Piaggio Couto e Eng. Civ. Orlando Ferreira de 
Castro, presentes na solenidade. “Parabéns a 
todos esses presidentes que ajudaram a 
construir essa história de um Crea pujante e que 
hoje é referência nacional”, avaliou.
 “O Crea-GO, mesmo sendo referência 
entre os Regionais do Brasil, permanece 
humilde, trabalhando com a colaboração de 
todos os conselheiros e outros parceiros, para 
construir um Estado novo. Lutamos para 
valorizar, cada vez mais, a presença do 
prossional nas obras e serviços. E em tudo há 
engenharia”, defendeu Francisco. 
 O presidente nalizou seu discurso 
com um agradecimento. “Eu só tenho a 
a g r a d e c e r  a  t o d o s  q u e  t ê m  d a d o 
sustentabilidade a esta administração do Crea-
GO e que têm nos valorizado em prol do 
desenvolvimento, ao longo desses 50 anos de 
história. É muito honroso receber esta 
homenagem. Vamos continuar, com o apoio de 
todos, a promover o crescimento sustentável de 
todo o Estado de Goiás”, armou.

Sessão Solene homenageia
cinquentenário do Crea-GO

Homenageados posam para foto no 
Plenário da Câmara Municipal de Goiânia 

O vereador Divino Rodrigues, proponente 
da homenagem, destaca a importância 

do Crea durante seu discurso

 Em seu discurso, o presidente Francisco 
Almeida reconhece a importância de 

colegas e parceiros para a construção 
dos 50 anos do Crea-GO

Falando em nome dos homenageados, 
Wilder Morais frisa: “Nunca deixei de ser 
engenheiro e devo à engenharia tudo o 

que conquistei”



 O Crea-GO adere à campanha Abril 
Verde, iluminando sua fachada com a cor verde 
durante todo este mês. O objetivo é destacar o 
trabalho da engenharia pela prevenção de 
acidentes de trabalho, por meio da redução de 
riscos durante o exercício prossional e em prol 
do bem-estar dos trabalhadores.
 Como explica o coordenador da 
Câmara Especializada de Engenharia de 
Segurança do Trabalho do Crea-GO (CEEST), 
conselheiro Eng. Eletric. e Seg. Trab. Milton 
Alves Ribeiro, “o Abril Verde é uma campanha de 
conscientização e orientação da sociedade, 
principalmente no que tange às relações 
trabalhistas, com o objetivo de prevenir 
acidentes e doenças do trabalho”. 
 Ainda de acordo com Milton, a 
participação do Crea na campanha é de grande 
importância, já que o Conselho tem como foco a 
proteção da sociedade. “Neste período de 
reexão, trabalha-se a implantação de novas 

culturas prevencionistas, com foco em 
melhorias das condições laborais, garantindo, 
assim, que nossos trabalhadores venham a 
exercer dignamente o seu labor em ambientes 
salubres e seguros”, ressalta o conselheiro.
 História do Abril Verde – Em 28 de abril 
de 1969, houve uma explosão numa mina de 
Farmington, nos Estados Unidos, ocasionando a 
morte de 78 trabalhadores. A data foi marcada 
como Dia Mundial em Memória às Vítimas de 
Acidentes do Trabalho. 
 Mantendo a lembrança do acidente, 
mas passando o foco para a prevenção, a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
instituiu a data, em 2003, também como o Dia 
Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. No 
Brasil, o dia é lembrado desde 2005, 
denominado pela Lei 11.121 como Dia Nacional 
em Memória das Vítimas de Acidentes e 
Doenças do Trabalho.
 Assim, durante o mês de abril, órgãos 

públicos e instituições engajadas nas questões 
relativas aos acidentes de trabalho no Brasil 
aderem, voluntariamente, à campanha Abril 
Verde, sendo esta a cor relacionada à segurança 
do trabalho.

Crea-GO adere à campanha Abril Verde
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EXPEDIENTE:

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.
 A Comissão Organizadora do 
Congresso Estadual de Prossionais (COEP) de 
Goiás é composta pelo Eng. Civ. Ricardo Veiga 
(coordenador), Eng. Ambiental Áquila Silva 
Levindo (coordenador-adjunto), Eng. Civ. Diogo 
Veloso Naves Neto e Eng. Agrônoma Onilda 
Arantes Albuquerque. O Eng. Agrônomo Márcio 
Resende, o Eng. Civil e de Segurança do Trabalho  
Lamartine Moreira Júnior e o Eng. Agrônomo 
Brener Pedrosa são suplentes

Encontro Regional de Profissionais

ERP
Em breve


