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  O Crea-GO recebe, em sua inspetoria 
na cidade de Rio Verde, em 28 de março, a 
Expedição Safra 2018/19. O evento, que se 
iniciará às 8h30min, se destina a discutir temas 
factuais da safra, como produção, clima, 
mercado e tecnologia, assim como a conjuntura 
da região. O evento em Rio Verde é realizado pelo 
Núcleo de Agronegócio da Gazeta do Povo, em 
parceria com o Sistema Confea/Crea-GO.
 Para o seminário, são esperados 
representantes de todos os elos da cadeia 
produtiva do agronegócio, do produtor ao 
engenheiro agrônomo, passando pela 
cooperativa, agroindústria, trader e entidades de 
representação dos ambientes público e privado.
 Durante o encontro, Giovani Ferreira, 
coordenador da Expedição Safra, apresentará os 
“Desaos e oportunidades da safra 2018/19”. 
Em seguida, o superintendente executivo da 
Caixa Econômica Federal, Antônio de Andrade 
Machado, abordará “Gestão Financeira no 
Agronegócio”. A programação será encerrada 
pelo 1º vice-presidente do Crea-GO, Ricardo 
Veiga, que tratará sobre “A responsabilidade do 
prossional nos empreendimentos agrícolas”.

 As inscrições gratuitas para o 
seminário já podem ser efetuadas no site do 
Crea-GO ( ), no menu “Mais www.creago.org.br
Capacitação” e, na sequência, em “Palestras e 
Eventos”. Os cer ticados também serão 
disponibilizados e poderão ser acessados no 
portal “Mais Capacitação”, após login, clicando 
na aba “Certicados”.
 Mais informações sobre o evento em 
Rio Verde 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 na cidade de Rio Verde ca localizada à Rua 
João Braz, S/N, Qd. 03, Lt. 03, Residencial 
Engracia Vaz. 
 Sobre a Expedição Safra – 
Levantamento técnico-jornalístico da produção 
de grãos, a Expedição Safra surgiu com a 
pretensão de mensurar área, produção e 
produtividade das lavouras brasileiras, em 
especial na temporada de verão. 
 Com roteiro periódico, a Expedição 
contempla as principais regiões produtoras do 
Brasil, além da Argentina, Paraguai, Uruguai e 

Estados Unidos. Em roteiros extraordinários, 
também já passou por países da Europa, da 
Ásia, do Oriente Médio e pelo Canal do Panamá.
 Em sua 13ª edição, a Expedição Safra 
passou pelo Paraguai (novembro de 2018), por 
Itapeva-SP (fevereiro de 2019) e por Bom Jesus-
PI (março de 2019). Depois de Rio Verde-GO, o 
evento segue para Londrina-PR, onde será 
realizado no dia 5 de abril.
 A Expedição Safra 2018/19 conta com 
o patrocínio da Caixa Econômica Federal e da 
Fertilizantes e Sementes Castrolanda. O apoio é 
da Mútua – Caixa de Assistência dos 
Prossionais do Crea, Agrotec, Alta, Solaris e 
Expo Londrina. O apoio logístico é do Groupe 
Renault.

Inspetoria do Crea recebe a Expedição
Safra 2018/19 na etapa Rio Verde

Inspetorias de Luziânia e Águas Lindas
recebem palestra sobre

“Livro de Ordem Eletrônico e Preenchimento de ART”

 O Crea-GO promove duas palestras 
sobre “Livro de Ordem Eletrônico e 
Preenchimento de ART” no interior. A primeira, 
no dia 28 de março (quinta-feira), será realizada 
na inspetoria do Crea em Luziânia; a segunda, na 
inspetoria do Conselho em Águas Lindas, no dia 

4 de abril (quinta-feira). A programação será a 
mesma nos dois municípios e o palestrante será 
o eng. Civ. Sérgio de Oliveira, inspetor do Crea-
GO. O evento tem como objetivo expor a 
importância do Livro de Ordem e da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), além de 
orientar sobre o correto preenchimento dos 
documentos. 
 As palestras são destinadas aos 
prossionais do Sistema Confea/Crea e as 
inscrições já podem ser efetuadas no site do 
Crea-GO ( ),  no menu “Mais www.creago.org.br
Capacitação” e, na sequência, em “Palestras e 
Eventos”. Os cer ticados também serão 
disponibilizados e poderão ser acessados no 

portal “Mais Capacitação”, após login, clicando 
na aba “Certicados”. 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. 
 As inspetorias do Crea estão 
localizadas nos seguintes endereços: em 
Luziânia, na Rua José Eugênio, Qd. 25, Lt. 13, 
Residencial Porto de Minas, Salas 01 e 02 – 
Loteamento Adelino Elias. Em Águas Lindas de 
Goiás, está situada na Qd. 07, Lts. 17/18, Centro 
Empresarial Águas Lindas, Sala 04, Jardim 
Brasília. 



 
 O Instituto Brasileiro de Avaliações e 
Perícias de Engenharia (IBAPE) realiza, entre os 
dias 21 e 25 de outubro, o XX Cobreap - 
Congresso Brasileiro de Engenharia de 
Avaliações e Perícias, em Salvador (BA), no 
Fiesta Bahia Hotel. O evento é consagrado em 
nível nacional e reconhecido em vários países, 
por abordar, por meio de palestras, painéis, 
cursos, workshops, apresentação e premiação 
de trabalhos, o estado da arte da engenharia de 
avaliações e perícias.

 Podem par ticipar do congresso 
engenheiros, arquitetos, engenheiros-
agrônomos e demais prossionais que se 
dedicam às especialidades de engenharia de 
avaliações e perícias de engenharia, assim 
como professores, consultores, técnicos, 
bacharéis e membros da magistratura 
diretamente ligados aos temas abordados no 
congresso. 
 Segundo o presidente do IBAPE 
Nacional, Eng. Civil Wilson Lang, além de 
contribuir com o aprimoramento prossional 
dos prossionais da área, “cada edição traz 
diversos ícones de todo o país para mostrar o 
que se tem feito de melhor na área, contribuindo 
assim para a padronização de procedimentos e 
capacitação dos prossionais”. As inscrições 
podem ser feitas no seguinte endereço 
eletrônico:
 http://www.cobreap.com.br/2019/inscricoes/

Salvador sedia o XX Cobreap Crea-GO e Crea-PA 
assinam convênio de 
colaboração mútua

Os presidentes dos Creas do Pará, 
Renato Milhomem (E), e de Goiás, 

Francisco Almeida, durante assinatura do 
convênio de colaboração mútua

 O presidente do Crea-GO, Eng. Agr. 
Francisco Almeida, recebeu, em 19 de março, 
a visita do presidente do Crea-PA, Eng. Civ. 
Renato Milhomem, que veio especialmente a 
Goiás para assinar o Convênio nº 05/2019, de 
Colaboração Mútua, que disponibilizará o 
sistema GeoFisco, desenvolvido pelo Crea-
GO, ao Conselho do Pará. 
 O GeoFisco tem a função de agilizar, 
simplicar e gerenciar os dados provenientes 
de ações de scalizações realizadas pelo 
Regional. Ele é composto pelo aplicativo, para 
uso dos agentes de scalização em 
equipamentos móveis de elaboração de 
relatórios de scalização, e pelo sistema de 
gerenciamento de atividades. 
 Renato Milhomem agradeceu ao 
presidente goiano pela parceria. “Sempre que 
estivemos no Crea de Goiás, levamos alguma 
coisa para o Pará, seja um conceito ou uma 
ideia. Agora, estamos levando o programa 
GeoFisco, para implantarmos no nosso 
Regional, melhorando nossa scalização”, 
declarou. 
 O presidente paraense também 
colocou o Crea-PA à disposição. “No que nós 
pudermos ajudar, estamos à disposição. 
Queremos ajudar, principalmente, como 
forma de agradecimento ao presidente 
Francisco e equipe, que sempre têm 
contribuído com o Sistema Confea/Crea, com 
ações percussoras, sempre um passo à frente 
dos demais”, nalizou Renato. 
 Para o presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, a parceria é benéca para 
ambos os Conselhos e todo o Sistema. 
“Somos Conselhos irmãos e temos que 
t r aba l ha r  em con jun to .  Po r  i s so 
disponibilizamos as tecnologias do Crea-GO, 
sem qualquer ônus, para que sejam aplicadas 
em outros Regionais e até melhoradas. O Crea 
de Goiás está sempre aberto e à disposição 
para trabalhar em conjunto com outros 
Conselhos, para construirmos um Sistema 
cada vez melhor”, frisou.

 O presidente do Crea-GO, Eng. Agr. 
Francisco Almeida, recebeu, em 20 de março, a 
diretoria do Sindicado dos Condomínios e 
Imobiliárias de Goiás (SecoviGoiás). A  visita 
teve como objetivo ressaltar um pedido de 
parceria entre as duas instituições. Durante a 
reunião, também foi discutido o trabalho de 
scalização nos condomínios verticais e 
horizontais.
 De acordo com o presidente do 
Secovi, Ioav Blanche, a qualidade da atenção do 
síndico para a contratação de especialistas que 
fazem manutenção e reforma dos condomínios 
precisa ser melhorada. “Atualmente, os síndicos 
não reconhecem o trabalho do Crea, há um 
sentimento negativo em relação aos scais e 
queremos eliminar isso. O Conselho tem a 
obrigação de scalizar e nós nos preocupamos 

com o condomínio e sua administração. Temos 
que mostrar para os síndicos que o Crea irá 
ajudá-los em relação à segurança do prédio”, 
armou Blanche. 
 Para o presidente do Crea-GO, eng. 
Francisco Almeida, a interlocução entre os 
condomínios e o Crea é muito importante. 
“Demos várias sugestões à equipe do Secovi. É 
necessário levar ao condomínio a presença de 
prossionais das engenharias e isso traz 
segurança para os moradores. Queremos que o 
engenheiro esteja presente, execute o seu 
serviço e dê garantia de que seu trabalho trará 
segurança para a sociedade. O Crea não quer 
arrecadar, o que queremos é prevenção. E 
prevenir é contratar prossional habilitado para a 
execução dos serviços”, ressaltou. 
 Além do presidente do Crea-GO, 
participaram da reunião o líder da Área de 
Fiscalização do Crea, Tec. Agrim. Marcelo 
Pereira; o gestor do Depar tamento de 
Fiscalização, eng. Mec. Walter Santana; e o 
assessor institucional de Políticas Públicas, 
eng. Civ. Victor Resende. Pelo Secovi Goiás, 
participaram o 8° vice-presidente Ulisses 
Soares; o 10° vice-presidente Ronan Abreu 
Reis; o superintendente Francisco Lopes; a 5° 
diretora adjunta Ely Rodrigues de Paula Coelho; 
e o assessor jurídico Leonardo Avelino. 

Crea e Secovi discutem sobre 
scalização em condomínios

Representantes do Secovi e do Crea 
durante reunião 

Encontro Regional de Profissionais

ERP
Em breve



 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, se reuniu, em 21 de março, 
com representantes do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e da 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e 
Habitação de Goiânia (Seplanh).
 O objetivo do encontro foi buscar 
fortalecer a parceria entre as partes, visando ao 
fortalecimento das ações de scalização em 
Goiânia e todo o Estado de Goiás e, 
consequentemente, à segurança da população.
 Pelo CBMGO, par ticiparam do 
encontro o comandante do Centro de Atividades 
Técnicas, Thiago Abdala de Morais; o chefe do 
Departamento de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico, Rodrigo Ferreira da Silva; e o chefe da 
Seção de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 
Rogério Silva de Matos. Pela Seplahn, esteve 
presente o gerente de Fiscalização de Obras, 
Célio Nunes dos Santos.
 Pelo Crea, ainda participaram da 
reunião o gestor do Departamento Técnico, Eng. 
Civ. Edvaldo Maia; o gestor do Departamento de 
Fiscalização, Eng. Mec. Walter Santana; a líder 
da Área Técnica, Eng. Civ. Kamilla Geanine; o 
líder da Área de Fiscalização, Tec. Agrim. 
Marcelo Pereira; o agente de scalização Tec. 
Estr. Vitor Borges; e o analista de Tecnologia da 
Informação Victor Rocha.
  – Durante o encontro, o Inovação
presidente do Crea-GO e equipe apresentaram 
aos representantes do CBMGO e da Seplanh as 
ações implantadas pelo Conselho goiano de 
maneira a melhorar a scalização de obras e 

serviços relativos ao Sistema Confea/Crea em 
Goiás, além da atividade prossional.

 Foram destacados o modelo de 
scalização georreferenciada realizado por meio 
da Plataforma ArcGIS, com dados oriundos de 
acordos de cooperação técnica com diversos 
órgãos das esferas municipal, estadual e federal 
com exercício em Goiás; o Livro de Ordem 
Eletrônico do Crea-GO; e o sistema de Business 
Intelligence (BI), que tem facilitado a tomada de 
decisões estratégicas, a partir do cruzamento de 
dados aos quais a Autarquia tem acesso.
  – De acordo com o Parceria
presidente Francisco Almeida, o objetivo é 
estruturar um plano de ações conjunto, com 
vistas na scalização de obras e serviços de 
engenharia, que também sejam scalizados pelo 
CBMGO e pela Prefeitura. “Como órgãos de 
scalização, visando à segurança da sociedade, 

precisamos trabalhar juntos. Queremos ser 
parceiros”, frisou Francisco.
 “A intenção do Crea é estreitar nossas 
parcerias. Queremos trocar experiências e 
informações e atuar em conjunto, pois só assim 
conseguiremos proteger, efetivamente, a 
sociedade. Enquanto Conselho, queremos 
colaborar com o Corpo de Bombeiros e com a 
Prefeitura, para que possamos dar tranquilidade 
para a população”, destacou o presidente do 
Crea-GO.
 Para o comandante de Atividades 
Técnicas, Thiago Abdala, a parceria é excelente. 
“As informações do Crea, disponibilizadas via 
web service, vão nos apoiar muito, uma vez que 
teremos acesso em tempo real às Anotações de 
Responsabilidade Técnica, aos laudos e outros 
documentos necessár ios para nossa 
scalização. O trabalho em conjunto é 
fundamental para que possamos proporcionar 
segurança para toda a população do Estado de 
Goiás”, ressaltou.
 O gerente de Fiscalização de Obras da 
Seplanh, Célio Nunes, concorda com a 
importância da parceria. “Somaremos esforços 
e nossas estruturas em defesa da sociedade. A 
Prefeitura realmente precisa desse apoio em 
termo de informações que o Crea e a Corpo de 
Bombeiros possuem. É um trabalho em que um 
complementa o outro – cada um fazendo sua 
parte, de uma maneira que os usuários dos 
empreendimentos scalização e a sociedade 
como um todo estejam assistidos”, pontuou.

Crea-GO, CBMGO e Prefeitura de Goiânia
fortalecem parceria

Em reunião na sede do Crea-GO, representantes do 
Conselho, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria 
de Planejamento e Habitação discutem meios de 

fortalecer a parceria entre os órgãos
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EXPEDIENTE:

Conselho vai rearmar acordo de
cooperação técnica com a Agrodefesa

 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, esteve, no dia 19 de março,  
na sede da  Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa), onde se reuniu com 
o presidente  José Essado Neto. O objetivo da 
visita foi rearmar a parceria técnica entre o 
Conselho e a Agrodefesa.
 Pelo Crea-GO, também participaram 
do encontro o assessor Institucional de Políticas 
Públicas, Eng. Civ. Victor Resende; e o gestor do 
Departamento de Fiscalização, Eng. Mec. Walter 
Santana.
 Durante o encontro, o analista de 
Fiscalização, Vitor Borges, apresentou ao 
presidente José Essado o atual modelo de 
scalização do Crea-GO, realizado por meio da 
Plataforma ArcGIS, com acesso a diversos 
dados oriundos de órgãos das esferas 
municipal, estadual e federal com os quais o 
Conselho possui acordos de cooperação técnica 
– o que inclui a Agrodefesa.
 Já o coordenador de Integração de 
Dados do Conselho, Eng. Civ. Eliel Oliveira, 

mostrou como a aplicação do sistema de 
Business Intelligence (BI) tem auxiliado o Crea-
GO na tomada de decisões estratégicas, em 
especial em relação à scalização proativa, de 
maneira a evitar danos à população, a partir do 
cruzamento de diversos dados do banco do 
Conselho.
 Para o presidente do Crea-GO, é 
necessário exigir a presença de prossionais 
devidamente habilitados e registrados nas obras 
e serviços públicos das áreas das engenharias, 
para garantir que tudo seja feito com segurança, 
qualidade e economia. “Essa é nossa 
responsabilidade e faremos isso ainda melhor 
trabalhando juntos”, ressalta Francisco Almeida. 
 O  p res iden te  da  Agrode fesa 
considerou a visita muito importante. “Essa 
visita vai resultar em um intercambio muito 
importante no que tange a scalização, tanto da 
parte do Crea, quanto da Agrodefesa.  Tenho 
certeza que vão render bons frutos para a 
população”, pontuou.

Vitor Borges (E); Eliel Oliveira; Walter Santana; 
José Essado Neto; Francisco Almeida e Victor 

Resende (D) durante reunião 


