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 As inspetorias do Crea-GO em Luziânia 
e em Ceres sediarão em seus auditórios, 
respectivamente nos dias 21 e 23 de maio, das 
13h30min às 18h, os Encontros Regionais de 
Prossionais (ERPs), eventos realizados pelo 
Crea-GO com o patrocínio do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea) e apoio da 
Caixa de Assistências dos Prossionais do Crea 
– Mútua. 
 O evento de Luziânia abrangerá, 
também, as cidades de Cristalina, Formosa, 
Águas Lindas de Goiás e Campos Belos. Já em 
Ceres, também podem participar prossionais 
de Porangatu, Uruaçu, Goianésia e Minaçu. Em 
2019, o tema central de discussões, denido 
pelo Conselho Federal, é “Estratégias da 
Engenhar ia  e  da Agronomia para o 

Desenvolvimento Nacional”.
 Na primeira etapa do ERP, serão 
realizadas as apresentações dos eixos 
temáticos, também denidos pelo Confea: 
Inovações Tecnológicas – Inovações 
tecnológicas no processo de desenvolvimento 
econômico sob a ótica da Engenharia e 
Agronomia; Recursos Naturais – O papel da 
Engenharia e Agronomia na utilização e 
aproveitamento de recursos naturais com 
sustentabilidade; Infraestrutura – A governança 
da política de infraestrutura brasileira sob a ótica 
da Engenharia; Atuação Prossional – Os rumos 
da formação prossional da Engenharia e 
Agronomia brasileiras; e Atuação das Empresas 
de Engenharia – Governança das empresas de 
Engenharia e obras públicas.
 As etapas seguintes contarão com a 
discussão sobre os eixos temáticos e a 
apresentação de propostas pelos participantes. 
Por m, em cada ERP, serão eleitos três 
prossionais que representarão as regiões 
abrangidas pelos eventos no 10º Congresso 
Estadual de Prossionais (CEP), a ser realizado 
em Goiânia, no dia 26 de junho. 
 Para par ticipar dos ERPs, os 
prossionais das cidades-sede e dos municípios 
das jurisdições abrangidas em cada um dos 

eventos deverão efetuar suas inscrições no site 
www.creago.org.br, na aba “Mais Capacitação”. 
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. 
 A inspetoria do Crea em Luziânia ca 
localizada à Rua José Eugênio, Qd. 25, Lt. 13, 
Residencial Porto de Minas, Salas 01 e 02 – 
Loteamento Adelino Elias. Já a inspetoria de 
Ceres está na Rua Gláucia S. de Andrade, Qd. 05 
Lt. 04 – Centro.
Outros ERPs – Depois de Luziânia e Ceres, outras 
duas cidades sediarão os Encontros Regionais 
de Prossionais, sempre das 13h30min às 18h: 
Goiânia, no dia 28 de maio, na sede do Crea-GO; 
e Itumbiara, no dia 30, na inspetoria do Conselho. 
Rio Verde e Catalão já sediaram os ERPs nos dias 
9 e 14 de maio, respectivamente. 
 No  to ta l ,  se rão  e l e i t os  18 
representantes que participarão do Congresso 
Estadual de Goiás, sendo três em cada ERP. Os 
eventos contam com a necessária e efetiva 
participação dos prossionais, entidades de 
classe e instituições de ensino afetas ao Sistema 
Confea/Crea e Mútua.

Luziânia e Ceres recebem
os ERPs nesta semana

Crea-GO passa por virtualização de servidores
 Com o objetivo de tornar seu ambiente 
virtual ainda mais seguro e ágil, permitindo o 
atendimento e a prestação de diversos serviços 
com excelência, o Crea-GO passa, a partir de 
hoje, pelo processo de virtualização total de seus 
servidores. O serviço é realizado com o auxílio de 
uma empresa contratada pelo Conselho e pode 
impactar nos serviços prestados pelo Crea, 
principalmente nos dias 24 e 25 de maio.
 Como explica o líder da Área de 
Infraestrutura de T.I. e Suporte do Crea-GO, 
Luciano Garcia, a virtualização de servidores 
signica “dividir os recursos de um hardware 
(servidor físico) em diversos servidores virtuais, 
que podem ser usados com nalidades 
diferentes. Dessa forma, é possível executar 
muitos sistemas operacionais a partir de um 

mesmo hardware, sem que haja interferência 
entre esses sistemas”.
 A virtualização trará diversos benefícios 
para o Conselho, tais como a redução do tempo 
de inatividade do sistema, evitando perda de 
dados e paradas não planejadas; automação 
mais apurada de processos; melhor utilização de 
recursos; elevação na taxa de utilização do 
servidor; backups facilitados e maior segurança; 
e facilidade de recuperação de dados, entre 
outros.
 Entretanto, no período em que o 
trabalho é realizado, alguns dos serviços do Crea-
GO podem apresentar lentidão ou até car 
indisponíveis em alguns momentos. “Pedimos 
para que quem for solicitar certidões e outros 
documentos, por exemplo, o faça com 

antecedência, para evitar atrasos e outros 
transtornos”, alerta Luciano. Todo o serviço de 
virtualização de servidores deve ser nalizado até 
o m do mês.



2º ERP de 2019 reúne 30 prossionais em Catalão

 Trinta prossionais participaram, em 
14 de maio, do 2º Encontro Regional de 
Prossionais (ERP), realizado na inspetoria do 
Crea-GO em Catalão. O evento abrangeu, ainda, 
as cidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas 
Novas. Os ERPs de 2019 são realizados pelo 
Crea-GO, com patrocínio do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea) e apoio da 
Mútua – Caixa de Assistência dos Prossionais 
do Crea.

 O evento de Catalão foi comandado 
pelo coordenador da Comissão Organizadora do 
Congresso Estadual de Prossionais de Goiás, 
Eng. Civ. Ricardo Veiga, que presidiu a mesa de 
trabalhos; pelo inspetor titular do Crea em 
Catalão, Eng. Civ. Raul Evangelista, vice-
presidente da mesa; pelo coordenador-adjunto 
da Comissão e secretário da mesa, Eng. Sanit. 
Amb. Aquila Levindo; e pelo membro da 

Comissão Organizadora, Eng. Civ. Saulo Bruno 
Silveira e Souza, que foi o relator do Encontro.
 Entre os prossionais presentes, 
estiveram os inspetores do Crea em Catalão, 
Eng. Agr. Benedito Adorno Filho e Eng. Civ. Pedro 
Silva de Souza; os inspetores de Caldas Novas, 
Eng. Civ. Clécio Guimarães e Eng. Civ. Cleiton 
Carneiro; de Ipameri, Eng. Ftal. Maria Tereza 
Alves, Eng. Agr. Frederico Gomes e Eng. Ftal. 
Ulisses Costa Júnior; e de Pires do Rio, Eng. Agr. 
Luciene Mazon e Eng. Civ. Danylo Pimenta de 
Souza. O assessor institucional de Políticas 
Públicas do Conselho, Eng. Civ. Victor Resende, 
também prestigiou o encontro.
  – No evento, Ricardo Apresentações
Veiga realizou uma apresentação institucional do 
Crea-GO. O conselheiro abordou todo o trabalho 
que o Conselho vem desenvolvendo em prol de 
seus prossionais e de toda a sociedade goiana. 
O Livro de Ordem Eletrônico do Crea-GO, o 
sistema de Business Intelligence (BI) aplicado à 
sca l i zação proa t iva ,  a  sca l i zação 
georreferenciada e os convênios rmados com 
diversos órgãos do Estado estiveram entre os 
tópicos abordados. “O propósito é discutirmos 
um pouco a nossa atuação enquanto sistema 
prossional das engenharias, da agronomia e 
das geociências”, comentou Ricardo.

 O coordenador-adjunto da Comissão, 
Eng. Sanit. Amb. Aquila Levindo, por sua vez, 
tratou do objetivo do Encontro de Prossionais e 
também do que o evento representa para os 
prossionais e para o Sistema Confea/Crea e 
Mútua. “A cada três anos, acontece o Congresso 

Nacional de Prossionais, que reúne os 
delegados de cada Estado da federação, levando 
as proposições estaduais, com o objetivo de 
melhorar ainda mais o nosso Sistema. O 
Encontro Regional é o primeiro passo para a 
mudança”, destacou o conselheiro. Aquila ainda 
foi o responsável por apresentar os eixos 
temáticos da discussão, dentro do tema denido 
pelo Confea para os encontros de 2019: 
“Estratégias da Engenharia e da Agronomia para 
o Desenvolvimento Nacional”.
 

  – Durante o ERP de Catalão, Propostas
diversas propostas foram discutidas e 
apresentadas pelos participantes. Entre as 
principais, que serão agrupadas e apresentadas 
durante o Congresso Estadual, estão propostas 
de informatização da scalização de eventos 
temporários em parceria com as prefeituras e o 
Corpo de Bombeiros; investigação da qualidade 
dos cursos da área tecnológica; implementação 
da scalização dos Crea nos municípios; 
normatização do serviço prossional em 
cartórios; elaboração de um Cadastro Estadual 
de Nascentes e outros.
  – No Encontro de Catalão, Eleições
ainda foram eleitos os três prossionais que 
representarão a região abrangida pelo evento no 
10º Congresso Estadual de Prossionais (CEP), 
marcado para 26 de junho, na sede do Crea-GO, 
em Goiânia. Foram eleitos com votos secretos 
dos participantes: o Eng. Eletric. Rogério 
Marcelino Batista, o Eng. Agr. Benedito Soares 
Adorno e o Geog. Elias Ferreira de Barros.

 Eng. Civ. Saulo Bruno Souza (E), Eng. Sanit. 
Amb. Aquila Levindo, Eng. Civ. Ricardo Veiga e 
Eng. Civ. Raul Evangelista (D) compõe a mesa 

condutora dos trabalhos do ERP de Catalão 

 Prossionais participantes do ERP de 
Catalão discutem e organizam as 

propostas da região

Os prossionais participantes elegem 
seus representantes com votos 
secretos, apurados pela mesa

Os eleitos no ERP de Catalão: Eng. 
Eletric. Rogério Marcelino Batista (E), o 
Geog. Elias Ferreira de Barros e o Eng. 

Agr. Benedito Soares Adorno (D)

Crea-GO Jovem seleciona novos membros
em Goiânia, Ceres e Rio Verde

 O Crea-GO Jovem realizou, em março 
e abril, os processos seletivos para novos 
membros das regionais de Goiânia, Ceres e Rio 
Verde. Dentre 720 acadêmicos inscritos, 36 
foram selecionados e agora fazem parte do 
programa. Atualmente, o Crea Jovem de Goiás 
conta com 97 membros dirigentes efetivos em 
todo o Estado.
 Em Ceres e Rio Verde, os processos 
seletivos envolveram análises de currículos, 
dinâmicas e entrevistas. Em Goiânia, após 

dinâmica em grupo e entrevistas, os 
selecionados ainda passaram pela etapa trainee, 
que consistiu na apresentação do Sistema 
Confea/Crea e Mútua, rodízios nos grupos de 
trabalho e capacitação sobre ética e legislação.
  – O Crea-GO Sobre o Crea-GO Jovem
Jovem é um programa constituído por 
universitários dos cursos abrangidos pelo 
Sistema Confea/Crea em Goiás, sem ns 
lucrativos. Atualmente, além da regional de 
Goiânia, o Crea Jovem possui núcleos ativos em 

Ceres, Rio Verde, Jataí, Anápolis, Aparecida de 
Goiânia e São Luís de Montes Belos. 

 A mesa avaliadora do processo 
seletivo do Crea-GO Jovem em Goiânia



assinado, estamos oferecendo vários projetos e 
futuramente vamos oferecer o programa 
‘Cidades Verdes’”, acrescentou. 
 Para o prefeito de Indiara, Divino 
Marques, o acordo chegou em boa hora. 
“Estamos há dois mandatos sem construir casas 
populares para os moradores de baixa renda. 
Essa parceria, que inclui do programa ‘Casa 
Própria’, veio ao encontro da ideia de distribuição 
de lotes”, ressaltou.
 Já o prefeito de Tuverlândia, Siro 
Queiroz, armou que a população só tem a 
ganhar. “As indústrias vão chegar e com esses 

projetos já vamos modelando a nossa cidade 
para receber, futuramente, empresas ou pessoas 
que vão investir no município. Estou muito feliz 
por assinar esse acordo”, armou.
 O prefeito de Mambaí, Joaquim 
Barbosa, agradeceu pela oportunidade de 
assinar o acordo de cooperação técnica. “A 
população de Mambaí só tem a ganhar com a 
parceria selada hoje com o Crea”. Ao nal do 
encontro, os prefeitos conheceram a horta 
caseira do Crea, que foi implantada em 2015.
 Além do presidente do Crea-GO, 
participaram da reunião o assessor institucional 

de Políticas Públicas, Eng. Civ Victor Resende; o 
líder da Área de Gestão de Convênios da 
Fiscalização, Eng. Contr. Autom. Roger Barcellos 
e a coordenadora do Crea Goiás Jovem, Byanca 
Dourado. Pela prefeitura de Mambaí, também 
estava presente o gestor de convênios Oseias 
Soares Dourado.

 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, recebeu, em 13 de maio, na 
sala de reuniões da presidência do Conselho, os 
prefeitos das cidades de Turvelândia, Siron 
Queiroz dos Santos; de Mambaí, Joaquim 
Barbosa Filho; e de Indiara, Divino Marques. 
 O objetivo da visita foi a assinatura de 
acordo de cooperação mútua que permite o 

compartilhamento de informações entre o Crea e 
os municípios, com foco no aprimoramento da 
scalização de obras e serviços relativos ao 
Sistema Confea/Crea. 
 Por meio do acordo, o Crea-GO 
também disponibilizou às prefeituras acesso aos 
programas “Casa Própria”, “Horta Caseira 
Sustentável”, “Calçada Acessível”, além da 

minuta do “Código de Obras” elaborada pelo 
Crea-GO.
 Para o presidente Francisco Almeida, 
os convênios rmados são uma maneira que o 
Crea encontrou de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das cidades. “O 
Crea tem a obrigação de fazer com que a 
tecnologia chegue até os prefeitos. No convênio 

Crea-GO se torna signatário da Rede Brasil
do Pacto Global e instituição apoia

o 18º Prêmio de Meio Ambiente
 Na tarde de 15 de maio, o presidente do 
Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, acompanhado 
pela assessora institucional do Prêmio Crea 
Goiás de Meio Ambiente, Eng. Amb. Marcella 
Castro, foi recebido pelo secretário-executivo da 
Rede Brasil do Pacto Global (RBPG), Carlo 
Pereira, em São Paulo-SP, para formalizar a 
parceria entre o Conselho goiano e a RBPG.
 Na reunião, o Crea-GO tornou-se 
signatário do Pacto Global, se comprometendo, 
entre outros, a fortalecer os 10 princípios do 
Pacto nas suas estratégias e operações e 
mobilizar os par ticipantes do Sistema 
Confea/Crea, especialmente as empresas 
diretamente relacionadas a ele; e a mobilizar as 
organizações que atuam junto ao Sistema, para 
que também se tornem signatár ias, 
estabelecendo pontes entre essas organizações 
e a RBPG.
 Com a assinatura, o Crea também se 

compromete a incorporar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) em suas 
atividades e promovê-los junto ao Sistema 
Confea/Crea, especialmente as empresas de 
engenharia; além de hospedar eventos de 
promoção e atividades do Pacto Global no 
Estado de Goiás.
 Na ocasião, que contou ainda com a 
participação do head de Mobilização e Parcerias 
da Rede Brasil do Pacto Global, Marcelo 
Linguitte; e do presidente do Crea-SP, Eng. 
Telecom. Vinicius Marchese, a Rede Brasil do 
Pacto Global se tornou a nova apoiadora 
institucional do 18º Prêmio Crea Goiás de Meio 
Ambiente.
  – Ainda em Prêmio ODS Pacto Global
São Paulo, o presidente Francisco Almeida e a 
assessora Marcella Castro foram convidados a 
participar, no dia 16 de maio, da cerimônia de 
entrega do Prêmio ODS Pacto Global, na Casa 

Natura. Na ocasião, foram reconhecidas as 
melhores práticas de empresas (PMEs e 
Grandes), Academia e Jovens Prossionais do 
país.

Crea-GO e prefeituras do interior assinam
acordos de cooperação técnica

O secretário-executivo da RBPG, Carlo 
Pereira (E); o presidente do Crea-GO, 
Francisco Almeida (C); e o presidente 

do Crea-SP, Vinicius Marchese (D) 
durante a assinatura da carta de adesão
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EXPEDIENTE:

Os prefeitos da cidade de Tuverlândia, Siron Queiroz dos Santos; de Mambaí, Joaquim Barbosa Filho; e de Indiara, Divino 
Marques, com o presidente Francisco Almeida, durante a assinatura do acordo de cooperação técnica.


