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Transformar dados em informação que 
utilize menos recursos, conquiste resultados 
efetivos e alinhe o processo de tomada de deci-
são com os objetivos estratégicos do Crea-GO. 
Esses foram os principais objetivos que levaram 
o Conselho goiano a, de maneira pioneira dentro 
do Sistema Confea/Crea, investir em tecnologia 
de Business Intelligence (BI). A ferramenta é su-
pervisionada pela recém-criada Coordenadoria 
de Integração de Dados (CID) do Crea-GO, sob 
gestão do Eng. Civ. Eliel Oliveira. 

O projeto de BI do Crea é complexo, de-
vido ao grande volume de dados envolvidos, e 
relevante para todas as áreas do Conselho. A 
tecnologia implantada no início de 2018 já está 
repercutindo nos resultados operacionais do 
Conselho e permite, entre outros, a profunda 
análise de informações provenientes de diver-
sas áreas, gera agilidade na tomada de deci-
sões, credibilidade e confiabilidade nos relató-
rios gerados, além de permitir, também, identifi-
car novas oportunidades de atuação. 

No Crea, o sistema de BI integra os da-
dos inerentes às atividades do Conselho, tais 
como informações sobre Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART), profissionais e 
empresas de engenharia, além de dados sobre 
obras e serviços fiscalizados, com os dados 
aos quais o Regional passou a ter acesso a par-

Crea-GO implanta sistema de BI
BI, desenvolvemos esse mecanismo de fisca-
lização de atividades, que abrange, além do 
acobertamento, a Certidão de Acervo Técnico 
(CAT), e a qualidade técnica das obras/serviços 
de engenharia”, explica Eliel.

Com a aplicação de tecnologia – além 
do investimento em softwares de ponta e trei-
namento de seus colaboradores –, o Crea-GO 
consegue excelência no processo de coleta, or-
ganização, análise, compartilhamento e monito-
ramento de informações que oferecem suporte 
à gestão do Conselho, tornando o processo de 
tomada de decisão baseado em fatos concretos. 
O BI transforma dados brutos em informações 
significativas e úteis às atividades do Crea-GO, 
por intermédio da utilização de recursos visuais 
como gráficos, indicadores e tabelas, para que 
o Conselho consiga cumprir o seu papel na de-
fesa da sociedade goiana e dos bons profissio-
nais da área tecnológica com louvor.

A adoção do Business Intelligence é 
uma tendência a ser incorporada também no 
setor público, com a finalidade de contribuir 
para a modernização da gestão, que passa a 
ter maior controle das informações, processos 
e operações e, consequentemente, mais 
assertividade na fiscalização, na aplicabilidade 
dos recursos, reafirmando a importância no uso 
da tecnologia para melhoria da gestão pública. 

tir dos acordos de cooperação técnica firmados 
com diversos órgãos das esferas municipal, 
estadual e federal com atuação no Estado – in-
cluindo o Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCMGO), a Controladoria-Ge-
ral do Estado (CGE-GO) e, mais recentemente, 
a Polícia Civil (PC-GO) o Corpo de Bombeiros 
Militar (CBMGO).

Para o coordenador de Integração de 
Dados, Eliel Oliveira, a ferramenta é importante 
para atender às recomendações do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral 
da União (CGU), que, em auditoria realizada em 
2017, cobrou do Crea-GO ações de fiscalização 
proativa.  “As ferramentas de BI foram aplica-
das pelo Crea-GO para implantar a fiscalização 
proativa da atividade profissional, de maneira 
a diminuir ainda mais o risco de acidentes nas 
engenharias e defender a sociedade. A partir 
da integração de dados alcançada graças ao 

Para marcar os cinquenta anos de his-
tória, o Crea-GO lança  hoje (8/10), um selo 
personalizado no início da 810ª Sessão Ple-
nária Ordinária. A solenidade, marcada para as 
18h30min, no Plenário da instituição, vai reu-
nir conselheiros e presidentes de entidades de 
classe da área tecnológica. 

A cerimônia de obliterações das peças 
filatélicas será orientada pelo Superintendente 
Estadual dos Correios em Goiás, Osmar Caldeira 
Júnior. Ao todo são três obliterações que serão 
feitas pelos seguintes convidados: Eng. Francis-
co Almeida, presidente do Crea-GO;  Geol. e Eng. 

Crea-GO lança  selo personalizado
em comemoração aos 50 anos

Seg. Trab. Wanderlino Teixeira de Carvalho, con-
selheiro com mais tempo de mandato no Crea; e 
Luciano Fleury, funcionário com mais tempo de 
serviços prestados ao Regional goiano.

O lançamento do selo personalizado, 
impresso pela Casa da Moeda do Brasil, faz 
parte das ações de comemoração do Jubileu 
de Ouro do Crea-GO. Com a emissão do selo, 
o Crea-GO torna possível que a história seja 
contada de maneira honrosa  por meio do poder 
perpetuador da filatelia, que é a arte de colecio-
nar e pesquisar os carimbos e selos emitidos 
pelos Correios.



O Crea-GO, por meio de sua Comissão 
de Desenvolvimento Sustentável (Codesu), pro-
move, em 18 de outubro (quinta-feira), das 18h 
às 21h, na inspetoria do Conselho em Caldas 
Novas, a palestra “Práticas de Conservação de 
Água e Solo”, que será ministrada pela Eng. Agr. 
Cyntia Santos. Com o objetivo de promover o de-
bate sobre a recuperação de área de nascentes, 
além de divulgar ações práticas e conhecimentos 
sobre a temática, a palestra tem como público-
-alvo profissionais do Sistema Confea/Crea que 
atuam na iniciativa pública ou privada,  acadêmi-
cos,  produtores rurais da região e outros. 

Conselho realiza palestra “Práticas de 
Conservação de Água e Solo” em Caldas Novas

As inscrições para a palestra já podem 
ser efetuadas no site do Crea-GO (www.crea-
go.org.br), no menu “Mais Capacitação” e, na 
sequência, em “Palestras e Eventos”. A taxa de 
inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. Os 
certificados também serão disponibilizados e po-
derão ser acessados no portal “Mais Capacita-

Em outubro, o Crea-GO promove a 
palestra “Patologias em Estruturas de Con-
creto”, ministrada pelo 1º vice-presidente 
do Conselho, Eng. Civ. Ricardo Veiga, em 
mais duas cidades do interior goiano: Mor-
rinhos, no dia 16 (terça-feira); e Mineiros, no 
dia 23 de outubro (terça-feira). As palestras 
serão ministradas nas inspetorias do Crea 
nas respectivas cidades, sempre com início 
às 18h30min. O evento tem como objetivo 
apresentar introdução à ciência da patologia 
em edificação e discutir sobre casos reais e 
a manutenção de estruturas de concreto.

As palestras são destinadas aos 
profissionais do Sistema Confea/Crea e as 
inscrições para ambas as cidades já podem 
ser efetuadas no site do Crea-GO (www.

Crea promove palestra “Patologias em Estruturas 
de Concreto” em Morrinhos e Mineiros 

creago.org.br),  no menu “Mais Capacitação” 
e, na sequência, em “Palestras e Eventos”. O in-
vestimento é de 1kg de alimento não perecível. 
Os certificados também serão disponibilizados 
e poderão ser acessados no portal “Mais Ca-
pacitação”, após login, clicando na aba “Certi-
ficados”. Mais informações podem ser obtidas 
pelos telefones (62) 3221-6282 // (62) 3221-

ção”, após login, clicando na aba “Certificados”. 
Mais informações podem ser obtidas pelos tele-
fones (62) 3221-6282 // (62) 3221-6269 // (62) 
3221-6251, na Coordenadoria de Cerimonial, 
Cursos e Eventos do Crea-GO. A inspetoria do 
Crea-GO em Caldas Novas fica localizada à Av. 
E, Qd. 90, Lt. 28, Itanhangá I – Caldas Novas-GO.

6269 // (62) 3221-6251, na Coordenadoria 
de Cerimonial, Cursos e Eventos do Crea-GO.

Endereços – A inspetoria do Crea-GO 
em Morrinhos fica localizada à Rua FC-02, 
Qd. 2-a, Lt. 04, Setor Aeroporto II – Morri-
nhos-GO. Já na cidade de Mineiros, a inspe-
toria fica na Rua Abade Thomas, Qd. 7-A, Lt. 
02, Setor Jardim Goiás – Mineiros-GO.

Cristalina recebe Workshop do Feijoeiro
O Crea-GO e a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizam no 
dia 17 de outubro (quarta-feira), a partir das 
8h30min, no auditório do Plenário da Câmara 
Municipal em Cristalina, o “Workshop do Fei-
joeiro e seus aspectos fitotécnicos”. O objetivo 
do evento é capacitar técnicos, profissionais 
do Sistema Confea/Crea e acadêmicos para a 
produção sustentável do feijoeiro, visando a 
uma adequada tomada de decisão no manejo 
de cultura. 

A Eng. Agricª MSc. Márcia Gonzaga de 
Castro Oliveira iniciará a sequência das pales-
tras com o tema: “Infocult – Ferramenta de Re-
comendação da Data de Semeadura do Feijão”. 
Em seguida, a Eng. Agr. MSc. Luciene Fróes Ca-
marano de Oliveira falará sobre a “Fenologia do 
Feijoeiro”. A terceira palestra será apresentada 
pelo Eng. Agr. Dr. Cléber Morais Guimarães, que 
abordará a “Fisiologia do Feijoeiro”. A quarta 

palestra será ministrada pelo Eng. Agr. Dr. Pedro 
Marques da Silveira, que tratará do “Requeri-
mento de Água”. 

Durante a tarde, o Eng. Agr. Dr. Murillo 
Lôbo Jr. explicará sobre o “Manejo de Doenças” 
e, em seguida, a Eng. Agr. Dra. Maria da Concei-
ção Santana Carvalho explanará sobre as “Exi-
gências Nutricionais e Manejo de Adubação”. 
A Eng. Agr. Dra. Eliane Dias Quintela encerra o 
evento abordando o “Manejo de Pragas”. 

As inscrições já podem ser efetuadas no 
site do Crea-GO (www.creago.org.br), no menu 
“Mais Capacitação” e, na sequência, em “Pa-

lestras e Eventos”. O investimento é de 1kg de 
alimento não perecível.  Os certificados também 
serão disponibilizados e poderão ser acessados 
no portal “Mais Capacitação”, após login, cli-
cando na aba “Certificados”. 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. 

O workshop faz parte das ações conjuntas 
de cooperação técnica entre o Crea-GO e a Embra-
pa Arroz e Feijão que compõem o Plano Anual de 
Trabalho 2018 (PAT 2018).
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EXPEDIENTE:

Edson Delgado, Fátima Có, Joel Krüger, 
Eunice Francisca da Silva e Jorge Silveira dão

 boas-vindas aos participantes

FERIADOS NAS INSPETORIAS

DIA SEMANA INSPETORIA MOTIVO LEI/DECRETO

12 Sexta-feira
Águas Lindas 

de Goiás
Aniversário da cidade

s/documento- feriado 
nacional

12 Sexta-feira Itumbiara Aniversário da cidade Lei Municipal 198/97

12 Sexta-feira Minaçu
Padroeira, Nossa Senhora 

Aparecida
s/documento- feriado 

nacional

15
Segunda-

feira
Catalão

Padroeira, Nossa Senhora 
do Rosário

Decreto 812/2018

31 Quarta-feira Cristalina Dia da Reforma Protestante
Lei Orgânica Municipal, 

art. 179

31 Quarta-feira Mineiros Aniversário da cidade Portaria 01/18

Fonte: Departamento de Inspetorias do Crea-GO 

Crea-GO participa de Seminário Nacional de 
Ouvidores do Sistema Confea/Crea e Mútua

A assessora de Ouvidoria do Crea-GO, 
Sueli Guimarães, participou nos dias 2 e 3 de 
outubro do  IX Seminário Nacional de Ouvidores 
do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasília-
-DF. Os ouvidores foram recepcionados por Joel 
Krüger, Edson Delgado e Eunice Francisca da 
Silva, respectivamente, presidente, vice-presi-
dente e ouvidora do Confea. Fátima Có, presi-
dente  do Crea-DF, e Jorge Silveira, diretor da 
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea 
– Mútua, também estiveram presentes.

O seminário, que trouxe à sede do Con-
fea 27 ouvidores dos Creas e ainda da Mútua 
Nacional, representou uma oportunidade de co-
nhecer e trocar experiências com toda a equipe 
nacional de ouvidores, para um bom relaciona-
mento, buscando atender com transparência, 
eficácia e ética à sociedade e aos profissionais 
do Sistema. O evento foi ainda uma oportunida-
de de os profissionais atualizarem seus conhe-
cimentos sobre sua atuação. 

Coube a Eunice da Silva abrir os traba-
lhos com a exibição de um vídeo que historiou o 
surgimento das ouvidorias no Sistema Confea/
Crea e Mútua e resumiu o objetivo do semi-
nário: trocar informações e estabelecer metas 
para encarar os atuais e futuros desafios das 
Ouvidorias. Para ela, “com a união e apoio de 
gestores, o serviço prestado pelas Ouvidorias 
será melhorado a cada seminário, porque per-
mite uma radiografia completa da realidade de 
cada regional”.

Programação – Após a aber tura, Eu-
nice reuniu os ouvidores para que cada um 
falasse sobre seu dia a dia. Divididos por re-
giões, os ouvidores começaram a falar sobre 
novos e velhos desafios de cada regional e 

das ouvidorias públicas em geral; do acesso 
de informação ao cidadão; e das boas prá-
ticas que melhoram a interação do Sistema 
Confea/Crea com o profissional registrado e 
com a sociedade. 

Pela manhã, a representante do Crea-GO 
participou da mesa de discussão da região Cen-
tro-Oeste, que tratou sobre a Lei de Acesso à In-
formação pelo Cidadão. Para Sueli Guimarães, 
os seminários de ouvidores são importantes 
para a troca de experiências. “Considero a rea-
lização de seminários de extrema importância 
para o compartilhamento de informações entre 
as Ouvidorias de Creas de todo o Brasil e aper-
feiçoamento dos métodos utilizados”, ressaltou. 
Outro destaque no primeiro dia de seminário foi 
a palestra do Ouvidor-Geral da União, Gilberto 
Waller Júnior, sobre o papel das ouvidorias no 
combate à corrupção.

O segundo dia do encontro teve a pro-
gramação aberta por Ana Carolina Brito e Elise-
te D’Abadia Silva, assistentes da Ouvidoria do 
Confea, que abordaram as propostas dos ouvi-
dores de alteração à Lei 13.460 e ao Projeto de 

 A representante do Crea-GO, Sueli Guimarães, 
participa da mesa de discussão da região 

Centro-Oeste que trata sobre a Lei de Acesso à 
Informação pelo Cidadão

Lei 8896, ambos de 2017. Entre as propostas, a 
de que os ouvidores sejam servidores públicos 
efetivos, sem vínculo partidário e tenham nível 
superior.  Em seguida, Rosângela Simonetti, 
assessora da Superintendência de Estratégia e 
Gestão (SEG), falou sobre “Governança no Sis-
tema Confea/Crea”.

Ainda no segundo dia, Marcelo Pon-
tes Vianna, coordenador-geral de Orientação e 
Acompanhamento de Ouvidorias, da Controla-
doria-Geral da União (CGU), deu sequência à 
programação com o tema “O papel das Ouvi-
dorias frente ao Código de Defesa dos Usuá-
rios dos Serviços Públicos, Lei 13.460/2017 
e a desburocratização dos serviços públicos 
– Decreto 9.094/2017”. Já os temas “Trata-
mento de Denúncias” e “Casos Especiais” fo-
ram desenvolvidos nas Mesas IV e V, formadas, 
respectivamente, pelos Creas das regiões Su-
deste e Sul. Por fim, a ouvidora-geral da União 
adjunta, Marlene Alves de Albuquerque, pales-
trou sobre “O papel das Ouvidorias no combate 
à corrupção”. (Com informações da Equipe de 
Comunicação do Confea)

Crea divulga lista de feriados de outubro no interior
    O Departamento de Inspetorias do 

Crea-GO divulga a lista de feriados no interior 
durante o mês de outubro. O objetivo da divul-
gação é alertar o profissional que reside no inte-
rior, para que ele faça a programação de atendi-
mento 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:


