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Com o objetivo de fomentar a capacida-
de do inspetor do Crea-GO como instrumento 
multiplicador de informações, além de mostrar 
sua importância na construção de uma ima-
gem sólida do Conselho perante a sociedade, 
o Crea-GO reuniu, nos dias 29 e 30 de outu-
bro, no Plenário do Regional, 59 inspetores 
lotados nas 28 inspetorias do interior goiano 
para o “10º Seminário de Inspetores do Crea-
-GO”. O evento contou com uma programação 
de palestras e discussões acerca de diversos 
assuntos que tangem à atuação do Crea e à 
função das inspetorias.

Logo após dar as boas-vindas aos 
participantes, o presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, prosseguiu com a palestra 
“Inovações e Desafios do Crea-GO”, na qual 
abordou as mudanças que estão ocorrendo no 
Conselho goiano. “Estamos anos-luz à frente 
de outros Conselhos. Este Crea é importante, 
tenho orgulho dele. Estamos mudando todos 
os dias, mas precisamos da participação efeti-
va dos inspetores para a sociedade reconhecer 
o nosso valor”, enfatizou. Em sua palestra, o 
presidente Francisco ainda deu uma visão ge-
ral do Conselho, falou sobre a natureza jurídica 
e as principais funções do Crea-GO, e explicou 
as novas demandas e exigências dos órgãos 
de controle em relação à fiscalização da ativi-
dade profissional.

A segunda palestra do Seminário foi 
ministrada pelo assessor institucional Eng. 
Agr. Vicente Machado, que abordou “Função, 
Direitos e Deveres dos Inspetores & Estatísti-
cas”. Em sua apresentação, Vicente tratou das 

Inspetores regionais participam de Seminário 
de Capacitação na sede do Crea-GO

do seu Código de Ética, podem desenvolver 
competências que vão elevar o nível de ética e 
a satisfação pessoal e profissional dos inspe-
tores”, como ressaltou.

Em sua participação, o superintendente 
do Crea-GO, Eng. Agr. Hélder Borges, apresen-
tou a palestra “A Estrutura Administrativa do 
Conselho – Organograma do Crea-GO”. Em 
sua fala, Hélder mostrou o novo organograma 
vertical com a ideia de abrir a visão de ins-
petores sobre toda a estrutura que compõe o 
Conselho, chamando a atenção para o controle 
administrativo que existe em todas as áreas. 
Logo após, Victor Mateus Rocha, represen-
tando o Departamento de Tecnologia da Infor-
mação, apresentou a dinâmica de navegação 
pelo site do Conselho, com destaque para a 
ART Imediata, Requerimento Online e Ouvido-
ria, que possuem ícones de acesso rápido na 
página inicial. Já o coordenador de Integração 
de Dados do Crea-GO, Eng. Civ. Eliel Oliveira, 
apresentou a aplicação do Business Intelligen-

competências das inspetorias, da jurisdição, 
da organização, das aptidões dos inspetores e 
do conselho consultivo. Em seguida, o coach 
e trainer Leonardo Cortez, tratou sobre “En-
genharia e Ética na Reconstrução de Goiás”, 
apresentando a ética não só como um dife-
rencial, mas como elemento essencial para 
qualquer relação profissional e pessoal, expli-
cando, ainda, “como os engenheiros, por meio 

O presidente Francisco Almeida destaca a 
importância dos profissionais da área tecnológica 
para o desenvolvimento do país, além de dar uma 

visão geral sobre o Crea em sua palestra 

 A coach Andressa Nunes falou sobre
 as atuais competências para uma liderança 

contemporânea
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O coach e trainer Leonardo Cortez trouxe a 
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profissional e pessoal

Eliel Oliveira apresentou um aplicativo para 
mostrar como funciona a análise associativa e 

integrada de informações pelo BI. Ele falou sobre os 
principais projetos da sua coordenadoria



D E P O I M E N T O S
“Tive a oportunidade de me atualizar 
em todos os aspectos com este 
Seminário. A oficina prática de 
preenchimento do Livro de Ordem 
foi importante para entendermos 
bem como o documento funciona, 
para orientarmos os profissionais 
de Caldas Novas. Eu ainda não 

tinha preenchido o Livro. Também me chamou a atenção o 
tamanho da estrutura do Crea e como as áreas de atuação 
do Conselho melhoraram.”  
Eng. Civ. Cleiton Borges Carneiro – Inspetor Auxiliar
 de Caldas Novas

“O Seminário foi proveitoso porque o 
Crea disseminou para os inspetores a 
cultura que está implementando junto 
às inspetorias, tornando o serviço 
igualitário em todas as cidades e com 
os mesmos objetivos. A mudança de 
atitude do Crea  no interior, que envolve, 
entre outros assuntos, a preservação 

do meio ambiente, a qualidade das construções, e a participação 
ativa nas discussões dos problemas do município, interagindo as 
inspetorias com os órgãos da cidade, é muito importante para o 
desenvolvimento sustentável dos municípios.” 
Eng. Civ. Rodrigo Cortes Carvalho – Inspetor Auxiliar de Goianésia

“Com esse seminário, o Crea visou 
proporcionar um conhecimento 
ímpar para os inspetores e por 
meio de nós multiplicar esses 

conhecimentos entre os profissionais 
da nossa região. Além disso, eventos 

como este agregam valor  técnico e 
nos dão oportunidade de conhecer  

inspetores de outras unidades. A palestra motivacional, que visou 
ao crescimento dos inspetores e, consequentemente, do Crea, 

foi um ponto importante da programação pelo fato do Crea estar 
vivenciando mudanças contínuas. Estamos aqui para ajudar o 

Conselho a crescer cada vez mais, para que ele continue sendo 
referência dentro do Sistema.” 

Eng. Ambiental Dornil Espíndola Coelho Neto – Inspetor 
Titular de Porangatu

“Estamos passando por uma verdadeira 
reciclagem. Não podemos bater no 

peito e falar que sabemos tudo, mas 
esse encontro está servindo para nos 

ensinar muito, além de reforçar alguns 
pontos que já conhecemos. O evento 

foi muito proveitoso para os inspetores 
de Itumbiara. A interação entre os 

inspetores de diversas localidades, a troca de informações, a 
palestra motivacional sobre o papel da liderança no interior, a 

palestra sobre o Livro de Ordem que sanou nossas dúvidas. 
Tudo o que aprendemos aqui vai colaborar na hora de repassar 

informações aos profissionais da nossa cidade e região.” 

Eng. Civ. Johnis Pastori da Silva Júnior – Inspetor
 Auxiliar de Itumbiara

ce (BI) no Conselho, por meio de um aplicativo 
que mostrou como funciona a análise associa-
tiva e integrada de informações pelo BI.

Em seguida, o gestor do Departamento 
Técnico do Conselho, Eng. Civ. Edvaldo Maia; 
e o líder da Área de Gestão de Convênios da 
Fiscalização, Eng. Contr. Autom. Roger Bar-
cellos, ministraram a palestra “Fiscalização 
– Procedimentos e Inovações”. Na oportuni-
dade, Edvaldo abordou a necessidade de com-
binar a atividade finalística do Crea, não fisca-
lizando apenas o exercício profissional, mas a 
atividade desempenhada pelos profissionais, 
combatendo o acobertamento, verificando 
a qualidade dos serviços e a veracidade dos 
atestados técnicos. Já Roger Barcellos apre-

sentou os acordos de cooperação técnica as-
sinados pelo Conselho e a importância deles. 
Encerrando a programação do primeiro dia de 
Seminário, a coordenadora de Planejamento e 
Qualidade, Eng. Civ. Rosana Brandão, condu-
ziu uma dinâmica com a utilização da ferra-
menta Kahoot, um gameshow para descontrair 
os participantes do Seminário. 

O segundo dia do “10º Seminário de Ins-
petores do Crea-GO” continuou com a palestra 
“Líderes Inspetores – Desafios e Perspectivas”, 
ministrada pela coach Andressa Nunes, que  fa-
lou sobre as atuais competências para uma li-
derança contemporânea, abordando seu papel e 
impacto para as inspetorias. Em seguida, o Eng. 

Civ. Edvaldo Maia; a Eng. Civ. Kamilla Geaninne, 
líder da Área Técnica do Crea; e a Eng. Eletric. 
Kristinne Rodrigues, gestora do Departamento 
de Registro, realizaram uma oficina prática na 
qual orientaram sobre o correto preenchimen-
to da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) e do Livro de Ordem eletrônico do Crea-
-GO, esclarecendo sobre suas funções e tirando 
dúvidas dos participantes. 

Um papo aberto no qual os inspetores 
puderam testemunhar, questionar ou fazer su-
gestões sobre os assuntos discutidos durante 
o encontro e sobre a realidade enfrentada na re-
gião de atuação da inspetoria, com o presidente 
do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, auxiliado 
pelos gestores, encerrou a programação. 

Gestora do Departamento de Registro, a Eng. 
Eletric. Kristinne Rodrigues auxilia o inspetor auxiliar 
de Goiás, Eng. Agric. e Seg. Trab. Benício Ferreira, a 

preencher o Livro de Ordem

 A Eng. Civ. Kamilla Geaninne, líder da Área Técnica 
do Crea, conduz a oficina prática de preenchimento 
de ART e do Livro de Ordem eletrônico do Crea-GO

59 inspetores, oriundos de 28 inspetores, 
participaram do 10º Seminário de Inspetores 

em Goiânia
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EXPEDIENTE:

O presidente do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, 
e as colaboradoras reunidas durante o encontro da 

primeira turma do programa

Finalizada a primeira turma do programa 
“Longevidade” do Crea-GO

 Preparar-se para a aposentadoria pode 
facilitar a transição do mundo do trabalho para 
a vida de aposentado, evitando que essa rup-
tura abrupta afete negativamente o indivíduo. 
Programas de Preparação para a Aposentadoria 
são ferramentas eficazes dentro das institui-
ções, pois geram benefícios nos aspectos físi-
cos, psicológicos, sociais e econômicos. 

Visando ao bem-estar físico e mental 
do colaborador que está prestes a se aposen-
tar, o Crea-GO, por meio do Departamento de 
Gestão de Pessoas, implementou, em julho de 
2018, o Programa Permanente de Longevida-
de – Preparação de aposentadoria (PPA) dos 
colaboradores lotados na sede e nas 28 inspe-
torias regionais. O programa tem a missão de 
preparar os 240 funcionários para o processo 
de aposentadoria, tendo em vista o envelheci-
mento ativo e a qualidade de vida pós-desliga-
mento do trabalho.

O programa do Crea, que está dividido 
em quatro módulos, conta com palestras edu-
cativas com instrutores para treinamentos, di-
nâmicas, programação dos recursos financei-
ros de acordo com a legislação previdenciária  

e a elaboração do planejamento de aposenta-
doria individual.

No último dia 30, foi finalizada a primeira 
turma do programa, que contou com a presen-
ça de 16 colaboradores. Para a especialista em 
Desenvolvimento Humano, Psicologia Positiva e 
Coach Cristiane Martins, responsável pelo De-
partamento de Gestão de Pessoas, o resultado 
obtido com os primeiros participantes foi sur-
preendente. “Percebi que as pessoas que parti-
ciparam da primeira turma entraram em contato 
com o seu ‘eu’ por meio das ferramentas utili-
zadas no programa. Desta forma, eles desper-

taram a necessidade do autoconhecimento e 
do planejamento pessoal e profissional para o 
futuro. Foi gratificante ver que todos saíram do 
treinamento com suas metas pessoais estabe-
lecidas”, comentou.

A colaboradora Mônica Lima Assunção, 
da Inspetoria de Ceres, enxergou a importância 
do programa para quem já pensa na aposen-
tadoria. “Não somos preparados psicologica-
mente e nem financeiramente para a aposen-
tadoria. As pessoas, quando se aposentam, se 
sentem inúteis. E aqui, nesse curso, vimos que 
seremos úteis na medida em que nós quiser-
mos”, reforçou. Virgínia Coradini Curado, que 
atualmente está lotada na Coordenadoria de 
Planejamento e Qualidade na sede, recomen-
dou que os servidores novatos aproveitem o 
programa para planejar o futuro. “Eu já estou 
em final de carreira. Para mim, o programa foi 
de grande valia. Mas, para aquelas pessoas 
que estão entrando e vão aposentar daqui 30 
anos, é uma coisa excelente. É uma forma dela 
se organizar e não sofrer por coisas que mui-
tas pessoas que estão se aposentando agora 
estão passando”, declarou. 

FERIADOS NAS INSPETORIAS

DIA SEMANA INSPETORIA MOTIVO LEI/DECRETO

09 Sexta-feira Pires do Rio Aniversário da cidade Lei Municipal  2.074/92

14 Quarta-feira
Aparecida de 

Goiânia
Emancipação política Lei Municipal 467/83

19 Segunda-feira Iporá Aniversário da cidade Lei Org. do Município .Art. 2º

20 Terça-feira Aragarças Dia da Consciência Negra Lei Municipal 1.492/08

20 Terça-feira Mineiros Dia da Consciência Negra Lei 1.758/2016

30 Sexta-feira Águas Lindas Dia do Evangélico Lei Municipal 125/98

30 Sexta-feira Formosa Dia do Evangélico Lei Municipal  562/2012

30 Sexta-feira Luziânia Dia do Evangélico Decreto 516/17

Fonte: Departamento de inspetorias do Crea-GO

Crea divulga lista de feriados de novembro no interior

Usar diploma falso pode render 
multa e até prisão

Quem for pego usando ou falsificando 
documentos públicos pode ficar até seis anos 
preso e ter que pagar multa. As modalidades 
criminosas estão previstas nos artigos 297 e 
304 do Código Penal Brasileiro, cujo bem jurí-
dico tutelado é a fé pública.  Em Goiás, o Juiz 
Federal Paulo Augusto Moreira Lima, da Vara 
Única de Rio Verde, condenou o falsário A.C.S., 
processo nº 002466-75.2014.4.01.3503, que 

apresentou junto ao Crea-GO diploma falso de 
graduação em Engenharia Civil, pela Universi-
dade Católica de Minas Gerais – PUC-MG, para 
obter a carteira profissional de Engenheiro Civil.

Com o documento mãos, A.C.S. realizou 
inúmeras Anotações de Responsabilidade Téc-
nicas (ARTs) de obras de propriedade de entes 
públicos e prefeituras municipais, figurando 
como Responsável Técnico (RT).

Tendo em vista que A.C.S. confessou 
em juízo, o Juiz Paulo Augusto Moreira Lima  
determinou pena de reclusão de 2 anos e multa 
acima de 5 mil reais.  Como A.C.S. é réu pri-
mário, a pena de reclusão foi convertida em 
serviços à comunidade, a ser delineada em au-
diência admonitória, e o processo tramitado em 
julgado. A.C.S. ainda teve os direitos políticos 
suspensos até o cumprimento total da pena.

O Departamento de Inspetorias do Crea-
-GO divulga a lista de feriados no interior durante 
o mês de novembro. O objetivo da divulgação é 
alertar o profissional que reside no interior, para 
que ele faça a programação de atendimento junto 
à Inspetoria. Outra opção é utilizar o atendimento 
online do Conselho no site www.creago.org.br. 
Confira, ao lado, a inspetoria que estará fechada, 
a data e o motivo do feriado:


