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O presidente do Crea-GO, Eng. Fran-
cisco Almeida, reuniu-se com o presidente do 
Crea-MG, Eng. Civ. Lucio Borges, em 7 de feve-
reiro, na sede do Crea-MG, em Belo Horizonte. 
O objetivo principal do encontro foi convidar 
oficialmente o Conselho de Minas Gerais para 
participar do 18° Prêmio Crea Goiás de Meio 
Ambiente, como apoiador institucional. “Esta-
mos felizes de poder participar desta premiação 
que vem para reconhecer ações práticas que 
estimulam a consciência ambiental e o desen-
volvimento sustentável para a população em 
geral”, destacou Lucio Borges.

Além do apoio do Crea-MG, a 18ª edição 
do Prêmio terá, pela primeira vez, a participação 
de trabalhos de Minas Gerais, expandindo o 
alcance da premiação. Desde a 17ª edição, o 

18ª edição do Prêmio de Meio Ambiente 
contará com participação do Crea-MG

evento já abrange os estados de Goiás, Tocan-
tins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além 
do Distrito Federal. “Neste ano também convi-
daremos o Crea-MG para fazer parte da Comis-
são Julgadora. E, como sabemos que existem 

muitas ações sustentáveis desenvolvidas neste 
Estado, profissionais e sociedade poderão par-
ticipar enviando trabalhos dentro da temática 
ambiental”, afirmou Francisco Almeida.

A premiação - Podem concorrer ao 
Prêmio trabalhos executados por profissionais, 
personalidades, entidades e instituições públi-
cas e privadas, pessoas físicas e jurídicas ou 
propriedades rurais, em prol da preservação, 
recuperação, defesa ou conservação do meio 
ambiente, nas seguintes modalidades: Elemen-
tos Naturais, Imprensa, Inovação Tecnológica, 
Sociedade Sustentável e Produção Acadêmica. 
O lançamento oficial da 18ª edição será no dia 6 
de junho de 2019. Já a solenidade de premiação 
dos projetos vencedores ocorrerá no dia 21 de 
novembro.

Os presidentes do Crea-MG, Eng. Civ. Lucio 
Borges (E), e do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, 

após o convite oficial

Lideranças estaduais do Sistema vão reforçar
ação parlamentar no Congresso Nacional

Os participantes do 8º Encontro de 
Líderes Representantes do Sistema Confea/
Crea e Mútua vão unir esforços em uma mo-
bilização junto ao Congresso Nacional, na 
manhã do dia 21 de fevereiro.

Divididos em grupos representantes 
de cada Estado, as lideranças terão audiên-
cias com deputados e senadores de sua loca-
lidade para divulgar a agenda legislativa prio-
ritária do Sistema para 2019 e buscar apoio 
para o posicionamento do Sistema nas ma-
térias que tramitam no Congresso Nacional.

“Esta ação institucional será uma 
oportunidade de juntos intensificar a interlo-
cução e a aproximação entre o Sistema e o 
Congresso, de modo a valorizar nossas pro-
fissões, nossos profissionais e nossas em-
presas”, comenta o presidente do Confea, 
Eng. Civ. Joel Krüger.

O presidente também ressalta a ne-
cessidade de priorizar pautas que façam 
com que a “engenharia nacional volte a ser 
pensada sobre os quatro pilares fundamen-
tais: planejamento, projeto, execução e ma-

nutenção”, a fim de evitar tragédias como as 
que o país tem visto nos últimos anos.

Cada presidente de Crea será responsá-
vel por conduzir sua delegação, composta por 
coordenadores de câmaras especializadas e 
lideranças, durante as visitas aos gabinetes de 
parlamentares de seu Estado. Gerentes regio-
nais e assessores do Confea irão se dividir para 
acompanhar os grupos.

Agenda legislativa – Entre os projetos 
de lei (PLs) que estão na agenda parlamentar 
do Sistema Confea/Crea em 2019, estão: o PL 
13/2013, que caracteriza como essenciais e ex-
clusivas de Estado as atividades exercidas por 
engenheiros e engenheiros agrônomo ocupan-
tes de cargo efetivo no serviço público; o PL 
303/2018, que institui a Engenharia, Arquitetura 
e Urbanismo-Geral da União; e o PL 6699/2002, 
que criminaliza o exercício ilegal da profissão de 
engenheiro, arquiteto e agrônomo.

Encontro de Líderes – Realizado anual-
mente, o Encontro de Líderes Representantes 
reúne as lideranças do Sistema Confea/Crea, 
como presidentes do Federal, dos Regionais e 

da Mútua, conselheiros federais, titulares e 
representantes de entidades nacionais, coor-
denadores de câmaras especializadas dos 
Creas, coordenadores das Comissões de 
Ética dos Creas, representantes dos Creas 
Júnior, além de autoridades e convidados.

O evento cumpre a Lei nº 5.194/1966, 
notadamente seus arts. 27 e 53, que tratam 
da atribuição do Federal de promover, pelo 
menos uma vez por ano, as reuniões de re-
presentantes, a fim de estudarem e estabele-
cerem providências que assegurem ou aper-
feiçoem a aplicação da referida legislação. 

No encontro, são definidos os coor-
denadores e o plano de trabalho para o ano 
do Colégio de Presidentes, Colégio de Enti-
dades Nacionais e coordenadorias de câma-
ras especializadas. O evento também debate 
questões fundamentais para o desenvolvi-
mento do Brasil e que afetam o trabalho dos 
cerca de 1 milhão de profissionais da área 
tecnológica, por meio de painéis, palestras 
e mesas de debates. (Com informações da 
Equipe de Comunicação do Confea)



Francisco Almeida participa da 
1485ª sessão plenária do Confea

O presidente do Crea-GO e coorde-
nador do Colégio de Presidentes do Siste-
ma Confea/Crea e Mútua, Eng. Francisco 
Almeida, participou, em 13 de fevereiro, da 
1485ª sessão plenária do Confea. A abertura 
da reunião foi marcada por manifestações a 
favor da engenharia e dos engenheiros bra-
sileiros.

O presidente do Conselho goiano 
compôs a mesa que abriu os trabalhos ao 
lado do vice-presidente do Federal, Eng. Ele-
tric. Edson Delgado; do presidente da Caixa 
de Assistência dos Profissionais do Crea – 
Mútua, Eng. Civ. Paulo Guimarães; e do con-
selheiro federal Eng. Civ. Osmar Barros. 

“Um movimento hercúleo está sendo 
feito para resgatar a valorização dos enge-
nheiros e da engenharia brasileira”. Com 
essa frase, o Eng. Eletric. Edson Delgado 
iniciou os informes da presidência, logo na 
abertura da sessão, se referindo ao uso do 
pregão eletrônico na contratação de serviços 
e projetos de Engenharia e Arquitetura e Ur-
banismo. 

“Os serviços de engenharia exigem 
conhecimento e não podem ser considera-
dos comuns”, afirmou Joel Krüger ao as-
sumir o comando da sessão plenária, após 
retornar de reunião, realizada junto à Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), 
onde o assunto foi tratado.

Com 215 processos na pauta or-
dinária e 147 na extraordinária, a plenária 
começou com a leitura de atas de sessões 
anteriores. Na sequência, foram apresenta-
dos os relatos da Mútua, da presidência do 
Conselho, de algumas comissões, do Colé-

gio de Presidentes, e da Comissão Organizadora 
Nacional da 76ª Semana Oficial da Engenharia e 
da Agronomia (Soea).

76ª Soea, 10º CNP e Contecc – Apre-
sentado por Renato Costa, secretário-executivo 
da Soea, o relato que informou sobre a atual 
fase de produção do evento de maior projeção 
do Sistema Confea/Crea e Mútua deu conta que 
o cronograma estabelecido está sendo seguido.

Em 2019, a Soea será realizada em Pal-
mas, tendo o Crea-TO como anfitrião. Com uma 
programação que engloba o 10º Congresso 
Nacional de Profissionais (CNP) – realizado a 
cada três anos –, e o já tradicional Congresso 
Técnico e Científico (Contecc), a Semana deve 
levar cerca de 3.500 participantes para a capital 
do estado, no período de 16 a 21 de setembro 
próximo.

Em relação ao CNP, o plenário também 
aprovou recomendações aos Creas para reali-
zação dos Congressos Estaduais de Profissio-
nais (CEPs) e os critérios de aporte financeiro 

Manifestações em defesa da engenharia brasileira 
marcaram a 1485ª sessão plenária do Confea, 

realizada em 13 de fevereiro

Crea-GO fiscaliza show de Jorge & Mateus
O Departamento de Fiscalização do 

Crea-GO, exercendo o seu papel de garantir a 
segurança da população, realizou, no dia 14 
de fevereiro, vistoria na estrutura do show de 
lançamento oficial da turnê “Jorge & Mateus 
Único”, promovido no dia 17 de fevereiro, no 
estacionamento do Estádio Serra Dourada. 

A fiscalização teve o objetivo de verificar 
a participação de profissionais e empresas de 
engenharia na montagem e desmontagem de 
estruturas para a realização do show. No traba-
lho, foram identificados serviços regularizados 
de execução de aterramento, instalação elétrica, 
iluminação, montagem e desmontagem de es-
trutura metálica e de palco, projeto arquitetônico 
e de combate a incêndio.

A agente fiscal Ádima Lobo também 
solicitou aos organizadores do show a entrega 
imediata de projetos e contratos de empresas 
terceirizadas executoras dos serviços de enge-

nharia pendentes, como: Programa de Condi-
ções e Meio ambiente do Trabalho na Industria 
da Construção Civil (PCMAT), laudo técnico de 
show pirotécnico, Estudo de Impacto de Vizi-
nhança (EIV), instalação de som, grupo gerador, 
montagem e desmontagem de tendas, equipa-

A agente fiscal Ádima Lobo realiza vistoria na 
estrutura do show de lançamento oficial da turnê 

“Jorge & Mateus Único”

mentos de ar condicionado, forração anticha-
mas, e plano de rigging.

A vistoria tem o propósito de inibir o 
exercício ilegal das atividades das áreas abran-
gidas pelo Sistema Confea/Crea. 

Presidente do Crea-GO, o Eng. Francisco Almeida 
participa da sessão como coordenador do Colégio 
de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua

por meio de convênio. A decisão recomenda 
ainda a realização de eventos pré-congres-
sos estaduais (reuniões em entidades, em 
inspetorias e encontros microrregionais), 
visando mobilizar os profissionais da jurisdi-
ção e ampliar a participação destes no pro-
cesso de realização dos eventos do 10º CNP.

Pelo texto aprovado, deverá ser cons-
tituída, em cada jurisdição, uma Comissão 
Organizadora Regional do Congresso Esta-
dual de Profissionais (COR), garantindo a 
participação paritária das entidades regionais, 
e promover a eleição do coordenador da Co-
missão Organizadora Estadual (COE) na mes-
ma sessão plenária de sua constituição.

O lançamento da 76ª Semana Oficial 
da Engenharia e da Agronomia (Soea), que 
tem como tema central “Estratégias da En-
genharia e da Agronomia para o Desenvolvi-
mento Nacional”, já tem data marcada: 9 de 
maio de 2019. (Com informações da Equipe 
de Comunicação do Confea)
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Durante a fiscalização, foi identificado serviços 
regularizados de execução de: aterramento, instalação 

elétrica, iluminação, montagem e desmontagem de 
estrutura metálica e de palco, projeto arquitetônico e 

de combate a incêndio
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EXPEDIENTE:

Crea promove 
palestras em 

parceria com Inbec 
e Dalmass nesta 

semana
O Crea-GO e o Instituto Brasileiro 

de Educação Continuada (Inbec Pós-Gra-
duação) promovem nesta segunda-feira 
(18/2), a partir das 19h, no auditório do 
Regional goiano, a palestra “Introdução 
ao Orçamento de Obras Civis: Princípios e 
premissas básicas”. Ministrada pela Eng. 
Civ. Lívia Melo, a palestra tem o objetivo 
de apresentar aos participantes os princí-
pios e premissas básicas de como se ela-
bora um orçamento, desde o recebimento 
do projeto até sua apresentação ao cliente 
final. No evento, será realizado o sorteio, 
entre os participantes, de uma bolsa de 
50% no curso de Orçamento e Licitações 
de Obras, que possui carga horária de 
160h e é ofertado pelo Inbec. 

Já no dia 19 de fevereiro (terça-fei-
ra), o Conselho goiano e a Dalmass Escola 
de Líderes realizam, também a partir das 
19h, no auditório do Crea-GO, a pales-
tra “Alvenaria Estrutural de acordo com a 
ABNT NBR 15.812 – partes 1 e 2”. O ob-
jetivo é apresentar os conceitos e as ins-
truções normativas do sistema construtivo 
em alvenaria estrutural de acordo com a 
Norma Brasileira. A palestra será ministra-
da pelo conselheiro Eng. Civ. Rodrigo C. da 
Mata, doutor em Engenharia de Estruturas 
pela Universidade de São Paulo (USP).

As inscrições para ambos os 
eventos podem ser efetuadas no site do 
Crea-GO (www.creago.org.br), no menu 
“Mais Capacitação” e, na sequência, em 
“Palestras e Eventos”. A taxa de inscrição 
é de 1kg de alimento não perecível para 
cada uma das palestras. Os certificados 
também serão disponibilizados e poderão 
ser acessados no portal “Mais Capacita-
ção”, após login, clicando na aba “Cer-
tificados”. 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.

Inspetores recebem treinamento 
sobre Livro de Ordem e ART

Em 15 de fevereiro, 13 inspetores do Crea-
-GO, das cidades de Itumbiara, Caldas Novas, Rio 
Verde, Cristalina, Mineiros, Morrinhos, Anápolis, 
Jataí, Uruaçu, Catalão, Luziânia e Ceres, além de 
profissionais convidados, participaram de treina-
mento promovido na sede do Conselho, em Goiâ-
nia, sobre o Livro de Ordem Eletrônico e Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART).

No encontro, realizado no Plenário do 
Crea-GO, os inspetores assistiram à palestra 
“Engenheiros: engenhocas e engenhos”, mi-
nistrada pelo coach Leandro Lima. Em sua fala, 
Leandro abordou os conceitos de liderança. “Os 
engenheiros são responsáveis pela formação 
da sociedade, inovação, tecnologia, até a cons-
trução em si. Então, são líderes de repercussão 
social. E é importante despertar essa liderança 
nos inspetores, porque eles carregam o nome 
de um Conselho que representa toda uma clas-
se. Eles são referência e devem saber influen-
ciar positivamente e levar as pessoas além”, 
explicou Leandro. 

Em seguida, o assessor institucional Eng. 
Civ. Ulysses Sena conversou com os inspetores, 
abordando a importância e o embasamento legal 
do Livro de Ordem Eletrônico do Crea-GO e da 
ART e orientando sobre o correto preenchimento 
dos documentos. “O objetivo é que os inspetores 
possam ser replicadores do conhecimento espe-
cialmente acerca do Livro de Ordem no interior. 
Queremos que eles estejam munidos de todas as 
informações necessárias para representar com 
eficácia o Conselho”, ressaltou Ulysses.

 O coach Leandro Lima ministra palestra sobre 
liderança aos inspetores do Crea-GO

85 profissionais participam 
de Solenidade de Ingresso ao 

Sistema Confea/Crea
O Crea-GO promoveu, em 15 de feve-

reiro, mais uma Solenidade de Ingresso ao Sis-
tema Confea/Crea, no auditório do Conselho, 
em Goiânia. Na cerimônia, os 85 participantes 
tiveram a oportunidade de conhecer o funciona-
mento do Sistema Confea/Crea e a legislação 
que regem as profissões tecnológicas. 

Na solenidade, os assessores institu-
cionais dos Jovens Profissionais do Crea-GO, 
Eng. Eletric. Emely Gomes e Eng. Civ. Ulysses 
Sena, ministraram a palestra “Ética, Legislação 
e Valorização Profissional” e um breve curso 
sobre preenchimento de ART e do Livro de Or-
dem Eletrônico.

Em seguida, os recém-formados tam-
bém assistiram a apresentações institucio-
nais sobre os serviços oferecidos pela Caixa 
de Assistência dos Profissionais do Crea-GO 
(Mútua-GO), realizada por seu diretor finan-
ceiro, Eng. Civ. Luiz Soares de Queiroz; e so-
bre a cooperativa Sicoob Engecred, realizada 
pela gerente de Relacionamento com o Asso-

Eng. Civ. Ulysses Sena fala sobre preenchimento do 
Livro de Ordem Eletrônico durante treinamento

ciado, Giselli Mar tins. 
Após as apresentações, o presidente 

do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, acolheu 
os novos profissionais e, juntamente com a 2ª 
secretária do Conselho, Eng. Civ. Mércia Luc-
cas Resende, entregou as carteiras aos novos 
registrados no Sistema Confea/Crea.

Treinamento – No mesmo dia, os inspe-
tores Eng. Agr. Paulo Martins e Eng. Agr. Cristia-
ne Loiola, de Rio Verde; Eng. Agr. Alessandro de 
Oliveira, de Itumbiara; Eng. Civ. Ivonete Barba-
resco, de Anápolis; Eng. Civ. Raul Evangelista, 
de Catalão; e Eng. Civ. Wiliam Gonzaga, de Ce-
res, passaram por um curso de reciclagem para 
que estejam aptos a conduzir as Solenidades de 
Ingresso em suas cidades. 

“O objetivo foi promover o alinhamen-
to do discurso da Sede com o dos inspetores, 
que representam o Conselho como um todo no 
interior, atualizando-os sobre novos assuntos 
inseridos na Solenidade”, explicou a assessora 
institucional Eng. Eletric. Emely Gomes.

Eng. Eletric. Emely Gomes fala sobre “Ética, Legislação 
e Valorização Profissional” durante solenidade 


