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O Crea-GO  realizará duas palestras so-
bre o “Livro de Ordem Eletrônico”, no auditório 
do Conselho, em Goiânia. A primeira palestra 
será ministrada no dia 15 de agosto (quarta-
-feira), das 13h30min às 15h30min, pelo eng. 
Civ. Ulysses Barbosa Sena, assessor Institucio-
nal Jovem Profissional do Crea-GO. A segunda, 
será realizada no dia 16 de agosto (quinta-fei-
ra), das 18h30min às 21h, pela eng. Civ. Ka-
milla Geaninne Pires de Andrade, Líder da Área 
de Análise de Processo do Crea-GO.

A programação será a mesma nos dois 
dias. Na parte teórica, os palestrantes vão expli-
car o significado do Livro de Ordem, o contexto 
histórico para a sua aplicação, o que deve ser 
registro no documento, a importância e benefí-
cios do livro, quais serviços poderão ser anota-
dos, serviços obrigatórios à adoção, penalida-
des possíveis e as regras para preenchimento 
do Livro de Ordem. Os palestrantes também vão 
fazer uma demonstração prática do preenchi-
mento do dispositivo eletrônico.

As inscrições já estão abertas e podem 
ser efetuadas no site do Crea-GO (www.creago.

org.br),  no menu “Mais Capacitação” e, na se-
quência, em “Palestras e Eventos”. Os certifica-
dos também serão disponibilizados e poderão 
ser acessados no portal “Mais Capacitação”, 
após login, clicando na aba “Certificados”. Mais 
informações podem ser obtidas pelos telefo-
nes (62) 3221-6282 // (62) 3221-6269 // (62) 
3221-6251, na Coordenadoria de Cerimonial, 
Cursos e Eventos do Crea-GO. 

Crea-GO promove palestras sobre  
“Livro de Ordem Eletrônico” em Goiânia

Sucesso entre os profissionais - O 
Livro de Ordem criado pelo Crea-GO já é um 
sucesso entre os profissionais goianos. Dispo-
nível eletronicamente desde o dia 31 de julho, 
o documento veio para reforçar a participação 
efetiva do profissional junto à obra ou serviço 
do qual é o responsável técnico. O dispositivo 
está vinculado à ART e o seu preenchimento 
pode ser feito de forma simples e rápida. Prova 
disso é que, em apenas 14 dias, a área técni-
ca do Crea confirmou grande adesão dos pro-
fissonais ao Livro de Ordem, até mesmo para 
serviços que não são obrigatórios. Em recentes 
palestras realizadas no interior do Estado (Rio 
Verde, Itumbiara e Mineiros), o livro foi muito 
bem recebido. “Os participantes das palestras 
no interior demonstraram muito interesse pelo 
Livro de Ordem, uma vez que ele oferece a se-
gurança que o profissional precisa ao relatar as 
atividades que ele desenvolve em uma obra ou 
serviço, além de valorizar o trabalho do bom 
profissional”, destacou a gestora do Departa-
mento de Registro do Regional, Eng. Eletric. e 
Seg. Trab. Kristinne Rodrigues da Silva.

Goiás elege Conselheiro Federal
da modalidade Agronomia em 2018

Já estão dispo-
níveis para consulta no 
site do Confea o edital de 
convocação e o calendá-
rio de eleição dos conse-
lheiros federais que irão 
renovar 1/3 do Plenário 
do Confea. Nesta edição, 
o grupo profissional de 
Goiás será representado 
pela Modalidade Agro-
nomia. Além de Goiás, 
os estados do Espírito Santo (Industrial), Per-
nambuco (Industrial), Rio Grande do Norte 
(Elétrica) e São Paulo (Civil) também elegerão 
conselheiros federais. Os novos mandatos se 
iniciam em 1º de janeiro de 2019 e terminam 
em 31 de dezembro de 2021.

As eleições ocorrerão no dia 9 de no-

go de conselheiro federal deverão apresentar 
requerimento de registro assinado à Comissão 
Eleitoral Regional (CER), na forma de chapa, 
até o dia 10 de setembro de 2018, conforme 
prazo fixado no calendário eleitoral. Em Goiás, a 
documentação deverá ser entregue na sede do 
Crea-GO, em Goiânia.

Poderão se candidatar profissionais da 
Agronomia, brasileiros, registrados no Sistema 
Confea/Crea e em dia com suas obrigações, 
no gozo dos seus direitos profissionais, civis 
e políticos, com domicílio eleitoral (registro ou 
visto) de um ano, no mínimo, na jurisdição do 
Crea onde pretende concorrer e também com 
vínculo associativo de um ano, no mínimo, com 
entidade de classe registrada e homologada no 
Sistema Confea/Crea, localizada na unidade fe-
derativa do seu domicílio eleitoral, observando a 
formação de chapa.

vembro (sexta-feira), das 
9 às 19 horas, em todo o 
Brasil. Em Goiás, o pleito 
acontecerá na sede do 
Crea-GO e em 25 inspe-
torias goianas (Anápolis, 
Aparecida de Goiânia, 
Caldas Novas, Catalão, 
Ceres, Cristalina, For-
mosa, Goianésia, Goiás, 
Goiatuba, Ipameri, Iporá, 
Itumbiara, Jataí, Luziâ-

nia, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Palmeiras 
de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Quirinópolis, 
Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Uruaçu). A 
Comissão Eleitoral Regional em Goiás está sob 
a coordenação do Eng. Agrônomo Márcio de 
Jesus Guimarães Rezende.  

Os interessados em concorrer ao car-



Crea-GO e Senai-GO assinam termo de cooperação técnica
O presidente do Crea-GO, Eng. Francis-

co Almeida, e o diretor Regional do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial  (Senai-GO), 
Paulo Vargas, assinaram, na no dia 7 de agosto, 
um termo de cooperação técnica entre as par-
tes com o objetivo de realizar cursos de aperfei-
çoamento e qualificação profissional na modali-
dade Educação a Distância (EAD) e Presencial.

Os cursos serão definidos de comum 
acordo entre o Crea-GO e o Senai-GO e voltados 
para alunos dos cursos de graduação e pós-gra-
duação, para os colaboradores e profissionais 
vinculados ao Crea-GO e também estudantes 
vinculados ao Crea Jovem. O documento tam-
bém prevê o compartilhamento de informações 
e as ações necessárias para o cadastramento 
e recadastramento de cursos, ministrados pelo 
Senai-GO, das profissões que integram o Siste-
ma Confea/Crea, cumprindo o regulamento de 
cada partícipe. 

Com a assinatura do acordo, as duas 
instituições se comprometem ofertar cursos de 
formação inicial e continuada, quando viável, 
com carga horária entre 10 e 80 horas e duração 
variando de acordo com o cronograma de ativi-
dades de cada curso. Crea e Senai também vão 
ofertar  palestras técnicas nas dependências do 
Crea ou do Senai. O acordo ainda prevê a oferta 
de desconto nas atividades desenvolvidas na 
modalidade de formação inicial e continuada 

desde que compatíveis com as capacidades de 
ambas as partes e previamente acordadas.

Para melhor desempenho das ações, as 
duas instituições deverão colocar à disposições 
suas instalações físicas como: auditórios e res-
pectivos equipamentos, para realização de cur-
sos e/ou palestras. Também não haverá repasse 
financeiro de nenhuma ordem e tem vigência de 
36 meses, podendo ser prorrogado mediante 
interesse do Crea e do Senai.

Para Paulo Vargas, é um privilégio esta-
belecer uma parceria com Crea, uma instituição 
importante para a sociedade. “Por meio da as-
sinatura deste termo, virá uma série de outros. É 
uma oportunidade que nós temos para ampliar 

Conselho e prefeituras de Paraúna e Santa Rita do Araguaia 
assinam Acordo de Cooperação Técnica na área técnica e social

nosso atendimento para todos os seguimentos 
industriais. O Senai existe para preparar pes-
soas nas mais diferentes modalidades para a 
indústria de Goiás. A nossa indústria é forte, 
tem muita personalidade, é altamente competi-
tiva e o Crea tem um papel importante nisso. 
Portanto, é um somatório, uma convergência 
de esforços que tem muito a ganhar em nosso 
objetivo principal”, destacou. 

Para Francisco Almeida, a parceria é 
uma oportunidade para qualificar profissionais 
da área tecnológica. “A preocupação do Crea é 
manter seus profissionais atualizados para aten-
der as constantes demandas do mercado de tra-
balho. Por exemplo, tem muita gente falando so-
bre a indústria 4.0 e a nós achamos conveniente 
os profissionais terem uma compreensão me-
lhor do que é uma indústria 4.0., para contribuir 
com o avanço do arranjo produtivo de Goiás”.

Participaram da assinatura do convênio, 
pelo Senai-GO, além do diretor Regional, Paulo 
Vargas; o  diretor da Fatesg/Fatec IB, Dario Quei-
ja Siqueira; e o supervisor de educação, Everton 
Divino. Além do presidente Francisco Almeida, 
participaram da assinatura pelo Crea, o gestor 
do Departamento de Fiscalização do Conse-
lho, Eng. Mec. Walter Santana; o líder da Área 
de Gestão de Convênios da Fiscalização, Eng. 
Contr. Autom. Roger Barcellos; e o assessor 
institucional, Victor Resende.

Na semana passada, o presidente do 
Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, recebeu, na 
sede do Crea, o prefeito de Paraúna, Paulo José 
Martins, no dia 7 de agosto; e a prefeita de San-
ta Rita do Araguaia, Tânia Salgueiro, no dia 9 de 
agosto. Os dois prefeitos assinaram um acordo 
de cooperação técnica com foco na fiscalização 
de obras e serviços relativos ao Sistema Con-
fea/Crea nos dois municípios, a partir do com-
partilhamento de informações entre os acordan-
tes. A parceria firmada visa ainda à realização 
de ações que protejam a população e ofereçam 
qualidade de vida aos cidadãos Paraunense e 
Santa-Ritense.

Com a assinatura do acordo, as prefei-
turas de Paraúna e de Santa Rita do Araguaia  
devem solicitar Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs) das obras/serviços da área tec-
nológica iniciados nos municípios; enquanto o 
Crea se torna responsável por auxiliar a prefeitu-
ra na fiscalização das obras e serviços públicos 
e privados da Engenharia e da Agronomia. Por 
meio do acordo, o Crea-GO também disponibili-
za às prefeituras acesso aos programas sociais 
“Casa Própria”, “Horta Caseira Sustentável”, 
“Calçada Acessível” e outros.

Para o prefeito Paulo José Martins, a 
parceria é muito importante, principalmente, 
em relação à troca de informações. “Saio daqui 
motivado. Esse acordo de cooperação técnica 

veio em boa hora. Os projetos sociais do Crea 
também me chamaram muito a atenção”, ad-
mitiu. O prefeito também acredita que o acordo 
proporcionará desenvolvimento ordenado do 
município. “Não basta fiscalizar e punir, temos 
também que dar oportunidade para os profis-
sionais se regularizarem. Acho que a iniciativa 
do Crea Goiás é muito válida. São as parcerias 
sérias e comprometidas com o social que ala-
vanca o crescimento de cada cidade e com Pa-
raúna não é diferente”, declarou. 

Para a prefeita Tânia Salgueiro, é de 
suma importância que o Crea-GO realize par-
cerias com os pequenos municípios, como o 
de Santa Rita do Araguaia. “Este acordo vem  
acrescentar nas ações que podemos desenvol-
ver frente ao projeto de planejamento da nossa 

cidade. Com o programa Casa Própria podere-
mos auxiliar as famílias de baixa renda. É muito 
interessante receber essa assessoria técnica do 
Conselho. O Crea está abrindo as portas para 
os prefeitos e é tudo que precisamos. Muitas 
vezes nos sentimos desamparados por falta de 
acesso a informações”, admitiu.

O presidente Francisco Almeida, mais 
um vez ressaltou que os acordos de coopera-
ção técnica e social assinados com as prefeitu-
ras têm o objetivo de auxiliar no desenvolvimen-
to sustentável do municípios de todo o Estado. 
“Na condição de representantes da Engenharia, 
temos compromisso de colaborar com o de-
senvolvimento sustentável e queremos ajudar a 
promover o crescimento ordenado dos municí-
pios goianos”, ressalta.

O diretor do Senai-GO, Paulo Vargas, e o presidente 
do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, assinam 

Acordo de Cooperação Técnica  para realizar cursos 
de aperfeiçoamento e qualificação profissional na 

modalidade EAD e Presencial

 O Eng. Francisco Almeida e o prefeito de Paraúna, 
Paulo José Martins, assinam Acordo de Cooperação 

Técnica no dia 7 de agosto

A prefeita de Santa Rita do Araguaia, Tânia 
Salgueiro, e o Eng. Francisco Almeida assinam 

Acordo de Cooperação Técnica no dia 9 de agosto



Diretor Financeiro da Mútua-GO palestra
 durante Sessão Plenária do Crea

No dia 6 de agosto, o diretor-financeiro 
da Caixa de Assistência dos Profissionais do 
Crea-GO – Mútua-GO, Eng. Civ. Luiz Queiroz, 
ministrou palestra aos 38 conselheiros pre-
sentes na 807ª Sessão Plenária Ordinária do 
Crea-GO, como contrapartida do contrato de 
patrocínio nº 13/2018, celebrado entre o Crea 
e a Mútua, com o objetivo de viabilizar a partici-
pação da delegação goiana na 75ª Semana Ofi-
cial da Engenharia e da Agronomia (Soea), que 
será realizada de 21 a 24 de agosto de 2018, 
em Maceió-AL. Pela parceria firmada, a Mútua 
vai disponibilizar ao Regional goiano verba para 
despesas com custeio de diárias, passagens 
aéreas e auxílio traslado de sua delegação, 
composta por 13 profissionais,  para o evento.

Em sua apresentação, Luiz Queiroz 
mostrou os significativos avanços da Mútua em 
Goiás. “Hoje, são 4.508 associados regulares. 
Além disso, até 30 de junho, realizamos 462 
contratos e emprestamos R$ 16 milhões. A mo-
vimentação financeira da Caixa também cres-
ceu. Temos R$ 255.739,00 sendo movimenta-
dos em contas correntes e R$ 24.003.208,00 
em aplicação”, descreveu.

Os números apresentados comprovaram 
o excelente desempenho da Mutua goiana, em 
relação às 27 unidades de federação. “Estamos 
ocupando o 7° lugar em associados em relação 
ao número total de profissionais registrados, por 

estado, no Confea. O Conselho Federal afirma 
que temos 35 mil profissionais em Goiás. En-
tão, temos 4.587 profissionais associados, isso 
significa que 12% dos profissionais goianos são 
nossos associados. Roraima tem o maior per-
centual com 40.62%; e o Rio de Janeiro tem o 
menor percentual, com 1,02%”, detalhou.

O diretor financeiro também declarou 
que a Mútua de Goiás ocupa o 5º lugar em rela-
ção a classificação das caixas em números de 
associados. A Caixa de Minas Gerais ocupa o 
primeiro lugar, seguida por São Paulo.  O eng. 
Luiz Queiroz ainda destacou que Goiás ocupa o 
segundo lugar em número de benefícios cedi-
dos aos profissionais; e o primeiro lugar em per-
centual de benefícios por associado. Por último, 
o diretor financeiro mostrou o quadro de queda 
de inadimplência em valores concedidos e em 

Na 807ª Sessão Plenária Ordinária 
do Crea-GO, decidiu-se  pela aprovação 
do(a):
• Planejamento Estratégico do Crea-GO, 

referente aos exercícios de 2018 a 2022;
• Relatório de gestão do Crea-GO, referen-

te ao exercício de 2017;
• Criação da Coordenadoria de Integração 

de Dados;
• Envio de Oficio da presidência para 

Deputados Federais e Senadores, com 
manifestação contrária do Crea-GO, re-
ferente a MP nº 844, de 6/7/18, que trata  
da regulação da prestação de serviços 
públicos de saneamento básico

BOLETIM ELETRÔNICO Nº 588
Assessoria Especializada de Imprensa do Crea-GO

Assessores especializados: 

Jornalista Doris Costa (Reg. Nº: JP 0886-GO)

Jornalista Brunno Falcão (Reg. Nº: JP 3347-GO)

Estagiária: Ana Paula de Moraes

Telefone: (62) 3221.6280

Site: www.creago.org.br

E-mail: crea.goias.imprensa@gmail.com

EXPEDIENTE:
LOCALIDADE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NOS DIAS  15,16, 17

Águas Lindas de Goiás  08h às 12h  /  14h às 18h

Anápolis  08h às  11h  /  12h   às 17h

Catalão 08h às  12h30m / 14h  às 17h30m

Ceres 08h às  11h   / às 12h30m  às 17h30m

Iporá  08h às 12h   / 13h às 17h

Jataí 08h às 12h   / 13h às 17h

Rio Verde 08h às 11h  /  12h  às 17h

Santa Helena de Goiás 08h às 12h  /  14h   às17h30m

Fonte: Departamento de Inspetorias do Crea-GO

PLENÁRIO APROVA:

14 inspetorias estão fechadas nesta semana
Nos dias 15, 16, e 17 de agosto (quar-

ta, quinta e sexta-feira), 14 inspetorias do Crea, 
localizadas no interior, estarão fechadas ou so-
frerão alteração de horário de atendimento ao 
público devido ao treinamento dos assistentes 
administrativos na sede do Crea, em Goiânia 
(confira tabelas). O treinamento abordará temas 
como “Livro de Ordem”, “Ouvidoria e Concilia-
ção”, “Missão, Visão e Valores” e orientações 
diversas do Departamento de Inspetorias.

O Regional goiano informa ainda que, 
nos dias de treinamento, o atendimento online 
do Crea-GO, que também é realizado pelos co-
laboradores lotados no interior, será reduzido, 

podendo aumentar o período de espera para 
suporte. Assim, o Conselho goiano orienta seus 
profissionais a fazerem a programação de as-

LOCALIDADE FECHADA NO(S) DIA(S)

Aparecida de Goiânia 16

Aragarças 15, 16, 17

Campos Belos 15, 16, 17

Cristalina 15, 16, 17

Goiatuba 15, 16, 17

Quirinópolis 6 15, 16, 17

sistência junto às inspetorias dos respectivos 
municípios, considerando as datas em que es-
tarão fechadas.

número de contratos, compreendendo o perío-
do de janeiro de 2011 a junho de 2018. “Em 
valores concedidos reduzimos de 12.97% para 
0,27%; e em número de contratos passamos de 
4.72% para 3,05%. A inadimplência normal de 
um banco é em torno de 4% e a nossa inadim-
plência é de apenas 0,27%”, ressaltou. Ele con-
cluiu a apresentação dizendo que a Mútua-GO 
teve a sorte de ter, ao longo dos anos, diretorias 
com excelentes administrações. 

Diretor-financeiro da Caixa de Assistência dos 
Profissionais do Crea-GO – Mútua-GO, Eng. 

Civ. Luiz Queiroz, mostrou o excelente desempenho 
da Caixa goiana


