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O Crea-GO, tendo em vista a segurança 
da sociedade goiana e de turistas que visitam, 
em grande número, a região comercial da Rua 
44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, 
realizou, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de 
março, uma fiscalização intensiva no local. A 
ofensiva preventiva teve como principal foco a 
fiscalização de sistemas de combate a incêndio 
fixo ou móvel, extintores de incêndio das lojas, 
instalações elétricas, entre outros. 

O polo comercial da 44 possui 10 ruas e 
16 quadras, que abrigam mais de 12 mil estabe-
lecimentos comerciais,  segundo dados da As-
sociação Empresarial da Região da 44 (AER44). 
O Crea-GO focou a fiscalização em lojas, sho-
ppings, galerias, hotéis, restaurantes, posto de 
combustíveis e outros.

Com a participação de nove agentes de 
fiscalização regionais nos três dias de traba-
lho, o Crea-GO também verificou, entre outros, 
Planos de Manutenção, Operação e Controle 
(PMOC) para sistemas de ar-condicionado cen-
tral ou split; vistoria, reparos, manutenção e ins-

Crea-GO promove fiscalização intensiva
na região da Rua 44, em Goiânia

Divididos em duplas, os fiscais do Conselho 
visitam lojas, shoppings, galerias, hotéis, 

restaurantes, posto de combustíveis e outros 
estabelecimentos na região

Reunião entre Crea e AER44  discute
 fiscalização preventiva na região da 44

O presidente da Associação Empresarial 
da Região da 44 (AER44), Jairo Gomes, esteve 
na sede do Crea-GO, reunido com o presidente 
Francisco Almeida, no dia 28 de fevereiro, quan-
do foram discutidos os objetivos da fiscalização 
realizada no polo comercial da Região da 44. 

De acordo com o presidente Francisco, 
nos últimos anos o Crea adotou uma postura 
proativa na questão da segurança e da quali-
dade das obras, empreendimentos ou serviços 
que são conduzidos por profissionais que estão 
registrados no Conselho. 

“O artigo primeiro da Lei 5.194 fala que 
a nossa profissão é de interesse social. O Crea 
é formado por 27 mil profissionais, que são a 
elite pensante, e, por isso, temos que contribuir 
efetivamente para que as cidades se desenvol-
vam de forma sustentável. A região da Rua 44 
é, hoje, a maior referência de moda em Goiás 
e, em alguns locais, possui edificações antigas, 

construídas sem planejamento. É preciso um 
cuidado especial”, afirmou.

O presidente da AER44, Jairo Gomes, 
elogiou a atitude do Crea e colocou a associa-
ção à disposição do Conselho. “Viemos aqui ter 
uma boa conversa com o presidente da institui-
ção que entendemos que está promovendo uma 
fiscalização para nos ajudar”, afirmou. 

Jairo disse ainda que é de interesse da 
AER44 que a região esteja cada vez mais segu-
ra. “É uma região que cresce muito a cada dia. 
É o maior polo de confecção do Brasil e isso 
requer cuidado especial. Temos visto em todo o 
país inúmeros acidentes em polos comerciais e 
não queremos que isso ocorra aqui. O Crea vem 
nos mostrar que a gente precisa conversar, visi-
tar cada empreendimento e o que estiver incor-
reto, precisamos regularizar e caminhar dentro 
da Lei”, constatou.

Além do presidente Jairo Gomes, parti-
ciparam da reunião o diretor jurídico da AER44, 
Braulo Duarte; o diretor de comunicação Lauro 
Naves; o diretor tesoureiro Chrystiano Camara; 
o diretor 1 (conselheiro fiscal) Mauro Cordeiro 
de Andrade; o diretor de expansão Célio Abba; 
o eng. Civ. Marcelo Ribeiro Elias Dib; e o gestor 
de Fiscalização do Crea-GO, eng. Mec. Walter 
Santana. 

talação de elevador, elevador de carga, escada 
rolante e esteira rolante; de central de gás; de 
cerca elétrica, de CFTV, interfones, central de 
alarme e central telefônica. 

A execução de todos os serviços teve 
que ser comprovada através de notas fiscais, 
contratos, comprovantes de pagamentos, re-
latórios de manutenção, ordens de serviços, 
projetos e outros. Todas as irregularidades 
encontradas durante a fiscalização serão enca-

minhadas para os órgãos competentes, como 
Ação Urbana, Corpo de Bombeiros e Vigilância 
Sanitária.

“Hoje, a região da Rua 44 recebe muitos 
visitantes de todo o Brasil e há um grande acú-
mulo de pessoas na área das lojas. A principal 
preocupação do Conselho é como está o licen-
ciamento de todos aqueles estabelecimentos. 
Visamos à segurança de todos aqueles que tra-
balham ou visitam a região, que possui muitos 
materiais que são combustíveis, como madeira 
e tecidos. Com essa fiscalização, fazemos um 
trabalho de prevenção de possíveis acidentes”, 
explica o gestor do Departamento de Fiscaliza-
ção do Crea-GO, eng. Mec. Walter Santana.

O resultado da fiscalização será divulga-
do logo após o feriado de carnaval, no dia 7 de 
março. As obras e serviços de Engenharia na 
região da Rua 44 são fiscalizados recorrente-
mente pelo Crea-GO, no exercício diário de suas 
atividades, sendo a fiscalização intensiva mais 
uma ação do Conselho goiano visando à segu-
rança e proteção da população de Goiás.

 O presidente da AER44, Jairo Gomes, e diretores 
da Associação discutem os objetivos da fiscalização 
realizada no polo comercial da região da 44 com o 

presidente do Crea-GO, Francisco Almeida



Deputado Zacharias Calil realiza
 visita institucional ao Crea-GO

Em 25 de fevereiro, o presidente Fran-
cisco Almeida recebeu, na sede do Crea-GO, a 
visita institucional do deputado federal por Goiás 
Dr. Zacharias Calil (DEM). O objetivo do encontro 
foi apresentar ao deputado o trabalho realizado 
pelo Crea no Estado, buscando estreitar relações 
entre o Conselho goiano e o Legislativo.

Durante a reunião, o líder da Área de 
Gestão de Convênios da Fiscalização, eng. 
Contr. Autom. Roger Barcellos, apresentou ao 
deputado o atual modelo de fiscalização geor-
referenciada do Crea-GO; e o eng. Alim. Danillo 
Bezerra, da Coordenadoria de Integração de Da-
dos, demonstrou a Calil como a tecnologia de 
Business Intelligence (BI) tem auxiliado o Con-
selho na tomada de decisões estratégicas em 
prol de uma fiscalização proativa da atividade 
profissional em todo o Estado.

“Nós mostramos  como funciona o 
Crea-GO, quais as nossas atividades e como 
nós podemos contribuir com a medicina e com 
a saúde, uma vez que por trás da medicina 
também está a engenharia”, destacou o presi-
dente Francisco Almeida. A Engenharia Clínica 
e o trabalho do Crea-GO em seu favor também 
foi um dos pontos de destaque da reunião com 
o deputado Zacharias Calil, médico conhecido 

pelos goianos por conta de suas cirurgias de 
separação de gêmeos siameses.

“A Engenharia Clínica está no nosso dia 
a dia e nos dá condição de trabalhar”, ressal-
tou o cirurgião. Calil também agradeceu pela 
recepção do Crea-GO. “Fico bastante orgulhoso 
de poder dialogar com outra classe de profis-
sionais, tão preocupada com a área da saúde. 
Vimos aqui todo o trabalho desenvolvido pelo 
Crea e acredito que a população também preci-
sa tomar conhecimento da importância do que 
é realizado. Acredito que, com nossa vontade 
política, podemos chegar a um denominador 
comum”, frisou o deputado.

“Colocamos o Crea-GO e todo o seu 
aparato a sua disposição, para que possamos, 

juntos, alcançar um sistema de saúde que che-
gue na base. Você tem essa experiência no seu 
dia a dia e pode contar conosco, com todo o 
nosso apoio, para mostrarmos que a saúde tem 
jeito, basta trabalhar com boas ideias e boas 
parcerias”, finalizou o presidente do Crea-GO, 
eng. Francisco Almeida.

Pelo Conselho goiano, também partici-
param da reunião os diretores eng. Sanit. Amb. 
Aquila Levindo, eng. Mec. Joaquim Gonçalves, 
eng. Civ., Agric. e Seg. Trab. Lamartine Moreira 
e eng. Civ. Mércia Luccas Resende; o superin-
tendente eng. Agr. Helder Borges; o gestor do 
Departamento de Fiscalização, eng. Mec. Walter 
Santana; e os assessores eng. Civ. Antônio de 
Pádua Teixeira e eng. Civ. Victor Resende.

O presidente Francisco Almeida (E) recebe na sala 
de reuniões da Presidência a visita institucional do 

deputado federal Zacharias Calil (D)

Durante reunião, os representantes do Crea-GO, 
incluindo membros da diretoria, apresentam o 

trabalho desenvolvido pelo Conselho ao deputado

Crea-GO promove o “Bate-papo com elas: 
mulheres engenheiras e suas trajetórias”
O Crea-GO realiza no dia 8 de março 

(sexta-feira), às 8h30min, no auditório do 
Conselho goiano, o evento “Bate-papo com 
Elas: Mulheres Engenheiras e suas Trajetó-
rias”. Para comemorar o Dia da Mulher, o 
Crea convidou cinco engenheiras para um 
diálogo onde discutirão sobre como foi a 
escolha pela área tecnológica, experiências, 
desafios,  conquistas no mercado de traba-
lho e como conciliam o sucesso profissional 
com a vida pessoal.  

O bate-papo será conduzido pela 

Coordenadora de Planejamento e Qualidade 
do Crea-GO, eng. Civ. Rosana Melo de Lucas 
Brandão. As convidadas são a diretora técni-
ca da Central de Desempenho eng. Civ. Ta-
tiana Renata Pereira Jucá; a pesquisadora da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa Arroz e Feijão) eng. Agr. Flávia Ra-
belo Barbosa Moreira; a diretora da Automatize 
Residências Inteligentes e ng. Eletric. Dulcire-
ne Maria Aires; e a acadêmica de engenharia 
agronômica da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) Bruna de Souza Bites Barbosa.   

As inscrições para o evento já podem 
ser efetuadas no site do Crea-GO (www.
creago.org.br), no menu “Mais Capacita-
ção” e, na sequência, em “Palestras e Even-
tos”. Os certificados também serão disponi-
bilizados e poderão ser acessados no portal 
“Mais Capacitação”, após login, clicando na 
aba “Certificados”. Mais informações po-
dem ser obtidas pelos telefones (62) 3221-
6282 // (62) 3221-6269 // (62) 3221-6251, 
na Coordenadoria de Cerimonial, Cursos e 
Eventos do Crea-GO.



A programação do 8º Encontro de Líde-
res, realizado de 20 a 22 de fevereiro, em Bra-
sília, incluiu uma visita, no dia 20, à ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
a eng. Agr. Tereza Cristina. O objetivo da visi-
ta foi deixar clara a vontade das lideranças do 
Sistema Confea/Crea em apoiar e desenvolver 
projetos conjuntos que levem melhorias para as 
categorias da área tecnológica e para a socieda-
de como um todo.

Durante o encontro com a ministra, o 
presidente do Crea-GO, eng. Francisco Almeida, 
falou sobre o Termo de Cooperação Técnica e 
Operacional assinado entre a Superintendência 
Federal da Agricultura em Goiás e o Conselho 
goiano. A ministra Tereza Cristina orientou o 
preenchimento de um aditivo para operaciona-
lizar o termo de cooperação. Ela ainda disse 
que a secretaria responsável pela elaboração do 
convênio é a Secretaria de Inovação, Desenvol-
vimento Rural e Irrigação (SDI-MAPA).

Diante do exposto, uma nova reunião 
foi agendada para o dia 22 de fevereiro com a 
SDI. Pela secretaria, participaram Luis Claudio 
Rodrigues de França, diretor do Departamento 
de Apoio à Inovação para Agropecuária; Eduar-
do Mattos de Freitas, coordenador da SDI; e 
Bernardo Medina, assistente técnico da Se-
cretaria de Defesa Agropecuária (DAS-MAPA). 
Pelo Crea-GO, participaram, além do presidente 
Francisco, o líder da Área de Gestão de Convê-
nios da Fiscalização, eng. Contr. Autom. Roger 
Barcellos; e o eng. Alim. Danillo Bezerra, da 
Coordenadoria de Integração de Dados.

Durante a reunião, foi apresentada a 

Presidente do Crea-GO visita
 MAPA e DNIT em Brasília

proposta de parceria à equipe do MAPA, que 
conheceu o modelo de fiscalização orientado 
e inteligente adotado pelo Crea-GO, por meio 
da Plataforma ArcGIS, que busca otimizar a 
fiscalização, obtendo maior produtividade dos 
fiscais em menos tempo e com  menor inves-
timento. 

Na oportunidade, Francisco afirmou que, 
“por meio do convênio, seria possível compar-
tilhar dados e melhorar a fiscalização das duas 
instituições, com a disponibilização das novas 
ferramentas do Crea”. Já Eduardo Mattos de 
Freitas, coordenador da SDI, disse que a pro-
posta é boa e viável, mas que “precisa do aval 
do Secretário Fernando Camargo e da ministra 
Tereza Cristina para que o Termo de Cooperação 
seja assinado em nível nacional”.

Visita ao DNIT – Ainda em 22 de fe-
vereiro, a comitiva do Crea-GO visitou o dire-
tor executivo, André Kunh; e o diretor geral, 
Antônio Leite dos Santos Filho, ambos do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT). O presidente Francisco 
Almeida estava acompanhado dos assessores 
eng. Contr. Autom. Roger Barcellos, eng. Alim. 
Danillo Bezerra e o eng. Civ. Victor Resende. 
Durante a reunião, foi feita a apresentação da 
fiscalização realizada pela plataforma ArcGIS 
com foco na infraestrutura.

Em 23 de janeiro deste ano, Francisco 
Almeida, recebeu, na sala de reuniões da Presi-
dência, o superintendente regional do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
em Goiás e no Distrito Federal (DNIT-GO/DF), 
Cláudio Macedo Ferreira. No encontro, ambos 
assinaram o acordo de cooperação técnica, que 
tem o objetivo de permitir o compartilhamento 
de informações entre as partes, a fim de prote-
ger a sociedade, valorizar a atividade profissio-
nal, aperfeiçoar a segurança do sistema, além 
de otimizar a fiscalização, para tornar mais efi-
caz o processo de gestão e contratação. 

Presidente do Crea-GO, eng. Agr. Francisco 
Almeida, visita a ministra da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), eng. Agr. Tereza Cristina

O presidente Francisco Almeida fala sobre
 o termo de cooperação assinado entre a 

Superintendência Federal da Agricultura em 
Goiás e o Conselho goiano

A coordenadora do Crea-GO Jovem, 
Geovana Castro; a coordenadora-adjunta do 
programa, Byanca Dourado; e a supervisora 
de Superintendências, Bruna Bites, realiza-
ram, em 25 de fevereiro, na inspetoria do 
Conselho em Ceres, reunião com os mem-
bros do núcleo do Crea-GO Jovem na cidade. 

Um dos objetivos da reunião foi apre-
sentar a nova coordenadoria estadual do 
Crea Jovem. Reuniões semelhantes foram 
realizadas no dia 18 de fevereiro com os nú-
cleos de Rio Verde e Jataí, nas inspetorias do 
Conselho nas respectivas cidades.

“Visitamos os núcleos para reuniões 
de apresentação da nova coordenação es-
tadual, para alinharmos as demandas dos 
núcleos e fazermos o planejamento de ati-
vidades de 2019. Aproveitamos a visita para 
também planejarmos os processos seletivos 

Crea-GO Jovem realiza reuniões dos
núcleos de Ceres, Rio Verde e Jataí

dade, eng. Civ. José Ragi Chueiri Filho.
Os núcleos já visitados, agora se-

guem suas agendas de reuniões normal-
mente, de acordo com o cronograma esta-
belecido por cada um. Em Goiânia, o retorno 
das reuniões semanais do Crea-GO Jovem 
será no dia 8 de março (sexta-feira).

Em Rio Verde, a reunião também contou com a 
presença do inspetor-auxiliar do Crea na cidade, 

eng. Civ. José Ragi Chueiri Filho (E)

nos núcleos de Ceres e Rio Verde, que aconte-
cerão ainda neste semestre”, explicou a coorde-
nadora Geovana Castro.

As visitas foram acompanhadas pelo 
assessor institucional do Crea-GO, eng. Civ. Victor 
Resende. Em Rio Verde, o encontro contou ainda 
com a presença do inspetor-auxiliar do Crea na ci-

 O assessor institucional Victor Resende (D) 
acompanha a reunião do núcleo do Crea-GO

 Jovem em Jataí
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EXPEDIENTE:

Conselho visita instituições de
 ensino na capital e no interior

Dando continuidade ao processo de 
aproximação de instituições de ensino em todo o 
Estado, iniciado em 2017, os engenheiros Agrô-
nomos Ariston Alves Afonso e José Martins de 
Oliveira, representando a Comissão de Educação 
e Atribuição Profissional e a Câmara Especializa-
da de Agronomia do Crea-GO, visitaram, nos dias 
12 e 13 de dezembro, duas instituições de ensino 
nos municípios de Ipameri e Urutaí: a Universida-
de Estadual de Goiás (UEG) e o Instituto Federal 
Goiano (IF Goiano), respectivamente.

Na capital, foram visitadas mais duas 
instituições de ensino que ministram cursos de 
pós-graduação em Engenharia de Segurança do 
Trabalho. A equipe composta pelos engenheiros 
Ariston Afonso e Luiz Eurípedes Rosa visitaram, 
no dia 22 de novembro, a Universidade Federal 
de Goiás (UFG), cujo curso tem como coorde-
nador o professor Paulo Sérgio Scalize. 

No dia 28 de novembro, nova equipe do 
Crea, composta por Luiz Rosa e Gean Moreira, 
visitaram  a RTG/FEAD, que tem como coorde-
nador o professor Nélio Benedito Fleury. No dia 
30 de novembro, os engenheiros Ariston Afon-
so e Luiz Rosa foram até o Centro Universitário 
de Anápolis (UniEvangélica) e na Faculdade de 
Tecnologia Roberto Mange. Eles foram recebidos 
pelas coordenadoras Kelly Sulainy Alves Cons-
tante e Lais Pinheiro Valverde, respectivamente.

No dia 12, em visita ao campus Ipameri 
da UEG, os representantes do Crea-GO foram 
recebidos pela coordenadora do Curso de Agro-
nomia, Tatiana Vieira Ramos; e no curso de 
Engenharia Florestal, pelo coordenador Ismael 
Martins Pereira. No dia 13, no IF Goiano de Uru-
taí, foram recebidos pelo coordenador do curso 

de Agronomia, Milton da Paz Luz.
De acordo com o gestor da Coordena-

doria de Educação e Atribuição Profissional do 
Crea-GO, eng. Agr. Ariston Alves Afonso, as 
visitas, que contaram com boa receptividade 
de das instituições de ensino, foram bastante 
produtivas. “Conseguimos observar nas insti-
tuições tudo o que era necessário, dentro dos 
parâmetros estabelecidos pelas Câmaras Espe-
cializadas e a Comissão de Educação. Os itens 
necessários para avaliar a escola, relacionados 
aos tópicos de interesse, foram todos observa-
dos”, avaliou. 

Nas dependências das escolas/faculda-
des/universidades visitadas, os representantes 
do Crea-GO observaram as instalações físicas 
disponíveis para a ministração das aulas, como 
sala de aula, laboratórios, equipamentos e, no 
caso dos cursos de Agronomia e Florestal, ain-
da é verificada a fazenda-escola, onde são rea-
lizadas as aulas práticas. A comissão do Crea 
também avalia a grade curricular, as cargas ho-
rárias, as ementas das disciplinas e a qualifica-

Na UniEvangélica, os representantes do Crea-GO 
foram recebidos pelo reitor Carlos Hassel, pela 

coordenadora Kelly S. A. Constante e por professores 
do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho

ção técnica do corpo docente para ministração 
de disciplinas profissionalizantes.  

As instituições anteriormente visitadas 
foram: Faculdade de Montes Belos (2 cursos); 
Universidade Federal de Goiás – campus Jataí 
(2 cursos); Centro Universitário de Mineiros 
(2 cursos); Universidade de Rio Verde (4 cur-
sos); Universidade Estadual de Goiás – campus 
Santa Helena (1 curso) e campus Anápolis (1 
curso); o Instituto Federal Goiano, campi de Rio 
Verde (3 cursos), Morrinhos (1 curso) e Ceres 
(1 curso); o Instituto Luterano de Ensino Supe-
rior de Itumbiara (1 curso); Centro Universitário 
UniEvangélica (1 curso); a Faculdade Metropo-
litana de Anápolis (1 curso), o polo de ensino 
a distância (EaD) da Universidade de Uberaba 
em Quirinópolis (3 cursos); a Faculdade de 
Quirinópolis (2 cursos); o Instituto Superior de 
Rio Verde (1 curso); o Centro Universitário de 
Goiatuba (1 curso); e a Faculdade Evangélica de 
Goianésia (1 curso); a Universidade Estadual de 
Goiás (1 curso); o instituto Federal Goiano de 
Posse (1 curso).

Crea e Prefeitura de Goianira promovem 
reunião de acompanhamento de parceria

Em 27 de fevereiro, o assessor institu-
cional de Políticas Públicas do Crea-GO, eng. 
Civ. Victor Resende; e o líder da Área de Gestão 
de Convênios da Fiscalização, eng. Contr. Au-
tom. Roger Barcellos, se reuniram, na Prefei-
tura de Goianira, com o prefeito Carlos Alberto 
Oliveira, conhecido como Carlão da Fox, com o 
qual discutiram o andamento da parceria entre 
a Prefeitura e o Crea-GO e também debateram 
estratégias de fiscalização na cidade. A reunião 
contou ainda com a participação da arquiteta da 
Prefeitura, Nelcimar Christina.

Desde 8 de novembro de 2017, o Con-
selho goiano e a Prefeitura Municipal de Goiani-
ra possuem um acordo de cooperação técnica 
que permite, entre outros, o compartilhamento 
de informações entre as partes e a realização 
de ações conjuntas de fiscalização de obras e 
serviços relativos ao Sistema Confea/Crea no 
município, além de outras ações que protejam e 

A arquiteta Nelcimar Christina, o assessor de 
Políticas Públicas Victor Resende, o prefeito Carlos 

Alberto Oliveira e o líder Roger Barcellos (D), 
durante reunião realizada na Prefeitura de Goianira

ofereçam qualidade de vida à população.
De acordo com o presidente do Crea-

GO, eng. Francisco Almeida, o objetivo dos 
acordos de cooperação técnica que o Regional 
tem firmado com prefeituras goianas é auxiliar 

no desenvolvimento sustentável do municípios 
de todo o Estado de Goiás. “Queremos ajudar 
a promover o crescimento ordenado dos muni-
cípios goianos. E ter acesso a informações que 
tornam a fiscalização do exercício profissional 
na região ainda mais eficaz e eficiente ajudam 
o Crea a também proteger a sociedade local”, 
frisa o presidente.

Na Faculdade de Tecnologia Roberto Mange, a 
coordenadora Lais Pinheiro Valverde (E) recebe Luiz 

Rosa e Ariston Afonso (D)


