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Editorial

Revista

A

presentamos nesta edição a nova proposta
editorial idealizada para a Revista CREA-PR.
A partir deste número, moldaremos o veículo
de forma que a cada bimestre ele esteja mais e mais
alinhado às diretrizes da nova gestão do Conselho, focada na inovação e na aplicação da tecnologia em suas
práticas cotidianas.
Além das novidades na revista impressa, os leitores poderão
acessar o conteúdo em uma nova revista eletrônica. A
mudança gradativa do meio papel para o digital evidencia
a preocupação do CREA-PR com a sustentabilidade, assunto
pautado diariamente no Conselho principalmente desde a sua
adesão ao Pacto Global, do qual participa ativamente desde
2009.
Nesta edição, o leitor conhecerá o ponto de vista do presidente
do CONFEA, engenheiro civil José Tadeu da Silva, sobre o
envolvimento dos profissionais na gestão e nas políticas públicas
nacionais, a sustentabilidade das entidades de classe, a crescente
demanda por engenheiros e um balanço do primeiro semestre de
sua gestão frente ao Conselho Federal.
Pautada pela inovação, princípio que rege a nossa gestão frente ao
CREA-PR, a Revista apresenta uma nova tecnologia utilizada pelo
Simepar, que consiste no uso de veículos aéreos não tripulados para
coletar dados em áreas agrícolas e ambientais.
Ainda com foco na novidade, recomendo a leitura da matéria que
aborda novas técnicas na construção civil focadas em sustentabilidade,

da mesma forma o texto que explica o funcionamento do chip para vaga
de idosos em estacionamentos.
O programa Agenda Parlamentar, já conhecido fora das fronteiras do
Sistema CONFEA/CREA, volta a ser destaque com uma matéria especial
mostrando a entrega dos EBDMs-Estudos Básicos de Desenvolvimento
Municipal aos futuros prefeitos e vereadores paranaenses e o
compromisso destes em implementar as propostas sugeridas pelo
Conselho e entidades de classe.
O CREA-PR é feito pelos profissionais e age em prol desses profissionais. Por
isso, queremos que a Revista CREA-PR seja um reflexo de suas realizações
e do comprometimento das Engenharias, da Agronomia e das Geociências
com o desenvolvimento do Paraná.
Desejo a todos uma excelente leitura e até a próxima edição!
Presidente
Eng. Civ. Joel Krüger

REVISTA COM NOVA VERSÃO ELETRÔNICA

A

Revista CREA-PR eletrônica integra a nova proposta gráfica do veículo. A página na web conta com conteúdos exclusivos, que incluem matérias mais completas, entrevistas, materiais
extras, áudios e outros dados que fornecem informação aprofundada sobre os temas. A navegação é rápida e simples, permitindo ao internauta a integração entre as diferentes plataformas
da revista. Esta proposta também atende às metas do Conselho, de aplicar a tecnologia em seus
processos e a utilização consciente dos recursos materiais. Boa navegação!
Acesse www.crea-pr.org.br e confira.

CREA-PR
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Cartilha Eficiência Energética

O

CREA-PR lança a cartilha Eficiência Energética, coordenada pelo GT homônimo da
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. De autoria do engenheiro eletricista Augusto Poliquezi, o material traz elucidações sobre o
consumo energético da economia paranaense, a
questão da sustentabilidade, a Norma ISO 50.001
e aspectos técnicos e operacionais da fiscalização. A cartilha pode ser acessada no link Publicações do site www.crea-pr.org.br

E-book fala sobre a diversidade
e o direito à inclusão

O

P

Fertilidade do
Solo e Nutrição de
Plantas no Sistema de
Plantio Direto

site Planeta Educação, portal educacional da
ublicado pela Universidade Estadual de
empresa Vitae Futurekids, disponibiliza para
Ponta Grossa (UEPG), em conjunto com
download o livro Celebrando a Diversidade
a Fundação ABC, o livro Fertilidade do
– Pessoas com Deficiência e Direito à Inclusão,
Solo e Nutrição de Plantas no Sistema de Plantio
de autoria da jornalista Nubia Silveira e da esDireto foi produzido pela Associação dos Engepecialista em acessibilidade Flavia Boni.
nheiros Agrônomos dos Campos Gerais (AEACG).
O link http://www.planetaeducacao.
A obra traz dados levantados em pesquisas
com.br/portal/Celebrando-Diversidade.
realizadas dentro da Universidade e em entidades
pdf traz 26 textos produzidos por uma
de pesquisa do País. Divulga conhecimentos
equipe multidisciplinar, entre eles
técnico-científicos de forma prática, com foco no
pessoas com deficiência, unidos
desenvolvimento e gestão das lavouras almejando um
na luta por um mundo mais
maior rendimento no agronegócio.
justo e solidário.
Informações: aeacg@uol.com.br / (42) 3222-1520.

Manual de Comercialização de
Energia Hidrelétrica

D

e autoria do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada
do Paraná (SICEPOT/PR), engenheiro civil Sérgio Piccinelli, o Manual
de Comercialização de Energia Hidrelétrica alerta o industrial sobre
as maneiras existentes para a compra de energia. A intenção é orientar o
profissional acerca dos itens que envolvem este processo, de maneira
que ele firme um contrato de compra e venda que traga como resultado final a economia no gasto da energia. De forma didática, Piccinelli explica no manual o significado de potência, energia, sistemas
tarifários, bem como sobre os tipos de mercado de compra e venda
de energia. Informações: (41) 3069-1120.
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Por Gisele Bueno

Reestruturação estratégica em Arapoti

A

Associação Paranaense de Engenheiros e Técnicos da Região Agromadeireira (APETRA) passa
por um momento de reestruturação e apresentou seu planejamento estratégico aos associados
em setembro, acompanhados pelo presidente do
CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger.
“Queremos reavivar o trabalho da entidade, estabelecer um elo entre os profissionais,
intensificar e fortalecer a relação profissão/
CREA-PR”, diz o presidente da entidade,
engenheiro civil Eugenio Marcio de Carvalho e Silva.

Foto: divulgação

Aproximação com instituição de ensino em
Telêmaco Borba

E

m outubro, o presidente da Associação dos Engenheiros
de Telêmaco Borba (AETB), engenheiro civil Sandro Dias
Baptista, e o gerente da Regional Ponta Grossa do CREA-PR, engenheiro agrônomo Vander Moreno, visitaram as instalações da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB).
“Tínhamos dificuldade de contato com os alunos, mas a
receptividade foi grande e a boa vontade das instituições em
aproximar os futuros engenheiros das entidades é excelente”,
disse o presidente da AETB, recebido na ocasião pelo professor e engenheiro químico Ivo Neitzel e pelo coordenador pedagógico da FATEB, Renê Hellman.

Interação com acadêmicos de Agronomia

D

irigentes da Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos (AMEA) realizaram entre setembro e outubro palestras nos cursos de graduação em Agronomia do Centro
Universitário de Maringá (Cesumar) e da Universidade Estadual de Maringá (UEM).
“O CREAjr-PR é muito importante para fazer o
elo entre estudantes e a Associação. Os membros de Maringá têm procurado melhorar
esta relação e mostrar onde a entidade
pode ser útil para estes futuros profissionais”, resume o presidente da
AMEA, engenheiro agrônomo
Osvaldo Danhoni, vice-presidente do CREA-PR.
CREA-PR
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Foto: divulgação

II Feira da Construção Civil
em Campo Mourão

R

ealizada pela Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Campo Mourão
(AREA-CM), em outubro, a II Feira da
Construção Civil sanou dúvidas de
profissionais e sociedade em geral
sobre projetos sustentáveis.
“Durante a feira, apresentamos novos produtos, praticamos a sustentabilidade e tentamos da melhor
forma conscientizar ambientalmente a população”, comenta o presidente da AREA-CM, engenheiro civil
Julio Cesar Teixeira Campanha.

Entidades de classe em foco

Revista

Plantio direto para uma
agricultura sustentável

Novo sistema permite mais rapidez na
aprovação de projetos

O

VIII Encontro Regional sobre Plantio Direto, realizado
em agosto em Ubiratã, teve
como tema central “Os benefícios
do Sistema Plantio Direto para uma
agricultura sustentável”. Promovido
a cada dois anos pela Associação
dos Engenheiros Agrônomos do Vale
do Piquiri (AEAVP), com o apoio do
CREA-PR, a edição de 2012 foi focada na conscientização da importância da prática do plantio direto para
a conservação do meio ambiente e o
desenvolvimento de uma agricultura
sustentável.
“Este foi um dos maiores eventos já
promovidos pela Associação e mostrou como é importante a presença
do engenheiro agrônomo na transferência e condução de novas tecnologias ao agricultor”, enfatiza o técnico
da Cooperativa Agroindustrial União
(COAGRU), engenheiro agrônomo
Anderson Carlos da Silva Cruz.

C

oncebido pela parceria entre a Prefeitura Municipal de
Foz do Iguaçu com o CREA-PR, o projeto Agiliza Foz garante celeridade na análise prévia dos projetos arquitetônicos. Antes da implantação, essa fase levava entre 10 e 15 dias
para ser concluída. Agora, com o Agiliza Foz, a análise é feita
em média de um a cinco dias.
Com a nova ferramenta, a consulta de parâmetros urbanísticos e construtivos (conhecida como guia amarela) passa a
ser online. Após o cadastro feito pelo profissional, em 24
horas a guia poderá ser acessada. Mais agilidade também
à aprovação do projeto com alvará de construção, que
passou de uma média de 30 a 90 dias para no máximo cinco dias. Após o envio do alvará de construção, a emissão das taxas ocorre em até dois dias.
O reflexo é o aumento na análise de projetos (1.653 de janeiro a outubro de 2012)
e na emissão dos alvarás de construção
(1.512 no mesmo período).

Curso de GPS em Irati

E

m agosto, a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região de Irati (AEARI) promoveu
o curso de GPS Absoluto. “Aprendemos noções básicas de GPS, por

exemplo, como baixar mapas e mapear locais. Destaco as excelentes
aulas práticas e convido a todos para
participar das próximas etapas”, fala
o presidente da AEARI, engenheiro

agrônomo Roberto Chueire Vieira,
sobre a palestra ministrada pelo engenheiro agrônomo Reinaldo Tadeu
de Oliveira Rocha.

ENINC discute novas
soluções para o futuro

E

m setembro foi realizada em Londrina, no
Parque de Exposições Ney Braga, a 4ª edição
do Encontro Nacional para Inovação na Construção Civil (ENINC), promovido pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon/PR) com a liderança do Sinduscon Norte e apoio do Sebrae/PR.
“O tema ‘A construção do futuro / como morar no futuro’ trouxe novos conceitos de habitação e urbanismo que poderão solucionar a demanda crescente de espaço para a população mundial
dos centros urbanos”, resume o presidente do Clube de Engenharia
e Arquitetura de Londrina (CEAL), engenheiro civil Nilton Capucho.

Foto: divulgação
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Entidade com sede própria em Guarapuava

A

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Guarapuava (AEAGRO)
está construindo sede própria, projetada dentro das normas de
acessibilidade e com prazo de conclusão até setembro de 2013.
“Uma sede para a entidade significa a sua concretização aos olhos
da sociedade. É uma casa para abrigar as discussões de políticas
profissionais, além de proporcionar um ambiente de encontro e
lazer”, ressalta o presidente da AEAGRO, engenheiro agrônomo José Roberto Papi.

3ª. Semana Norte Paranaense de
Engenharia e Agronomia

A

Associação dos Engenheiros
e Agrônomos de Arapongas
(ASENARAG) promoveu em
outubro a 3ª Semana Norte Paranaense de Engenharia e Agronomia,
norteada pelo tema “Pela valorização
profissional no mercado de trabalho”.

“Durante a semana pudemos debater
assuntos ligados ao Sistema, fato que
colaborou para o crescimento profissional de todos os participantes”, diz
o presidente da entidade, engenheiro
eletricista e de segurança do trabalho
Fauzi Geraix Filho.

Ficafé movimentou o
Norte Pioneiro

E

m novembro, o Centro de Eventos
de Jacarezinho recebeu a Feira Internacional de Cafés Especiais do
Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé), maior
evento da cafeicultura paranaense e um
dos maiores do Brasil com foco em cafés
especiais.
“Há oito anos, uma parceria entre a Associação de Cafés Especiais do Norte
Pioneiro do Paraná (ACENPP) e o Sebrae
garantiu a retomada do plantio de cafés
especiais na região”, recorda o tesoureiro
da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro
(AEAANP), engenheiro civil Nilton Batista
Prado. “Neste ano recebemos cerca de
25 delegações internacionais. A feira movimenta a região e garante a comercialização do produto”, ressalta.

Curitiba sedia Seminário
de Eficiência Energética

E

m novembro, o CREA-PR promoveu o Seminário de Eficiência Energética - Desafios na Busca da Sustentabilidade, na Universidade Positivo. Coordenado
pelo Grupo de Trabalho (GT) em Eficiência Energética do Conselho, o Seminário foi planejado como uma
maneira de dialogar e informar aos profissionais, empresas e universidades que o CREA-PR passará a observar e atuar
neste tema. “O Conselho está atento às inovações e tendências
no setor de energia e quer chamar a atenção para as oportunidades
que acontecerão nos próximos anos, além de contribuir com as metas
de otimização energética no Brasil”, explica o engenheiro eletricista Sérgio
Luiz Cequinel Filho, organizador do Seminário.

Foto: Leandro Taques

Sudoeste receberá Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu

P

lanejada para ser instalada no
Rio Iguaçu, entre Capanema e
Capitão Leônidas Marques, a
Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu
tem construção prevista para 2013
e operação a partir de 2016. Por ser
uma usina de baixa queda, é estimado um impacto ambiental relativaCREA-PR
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mente pequeno, se comparado à capacidade de geração de energia.
“Os royalties gerados para os municípios que abrigarão a Usina podem ser
usados como investimento em melhorias, o que movimenta os políticos
e também os moradores desta região. Também destaco os empregos

que serão gerados durante e após a
construção da hidroelétrica”, declara
a presidente da Associação de Engenheiros Civis da Fronteira do Iguaçu
(ASSEFI), engenheira civil Regina de
Toni.

Entidades de classe em foco

Revista

Concurso para redução de perdas na colheita

E

m abril, a Associação
dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB) promoveu o Concurso Regional de Redução de Perdas na Colheita
da Soja, realizado em 13 municípios que
compõe a microrregião de Pato Branco.
“A intenção foi alertar a comunidade e os agricultores de que existem perdas na colheita por
falta de cuidado na regulagem das máquinas, algum
descuido por parte dos produtores ou até mesmo por
desconhecimento”, fala o presidente da AEAPB, engenheiro agrônomo Clodomir Ascari. “Mostramos que estas perdas
representam uma receita expressiva, com prejuízos ao agricultor, ao município e a toda a região”, explica.

Foto: divulgação

Gestão promove melhoria

F

undada em 1983, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rolândia (AEAAR) funcionava
com uma administração usual. A partir da participação
no Prêmio CREA de Qualidade (PCQ), sua gestão passou
por melhorias. “Essa evolução colaborou com a organização como um todo, em seu funcionamento, na sequência

de padrões, na estética do local e até mesmo na questão
financeira”, explica a presidente da entidade, arquiteta e
urbanista Karina E. Lovato. “O aprimoramento garantiu a
atualização dos repasses da Prefeitura e a reativação do
repasse do Conselho, resolvendo questões burocráticas e
mantendo o programa Casa Fácil em funcionamento”.

Entidades participam de oficina sobre Pacto Global

Foto: divulgação

F

oi realizada em agosto, na sede do CREA-PR, em Curitiba, uma oficina sobre o Programa do Pacto Global,
ministrada pelo ex-presidente do Comitê Brasileiro
do Pacto Global, Vitor Seravalli. O encontro contou com a
participação de 17 entidades de classe e abordou os conceitos e princípios do Programa da ONU, além dos resultados do Conselho desde a sua adesão, em 2009.
“Este foi um bom momento para os repre-

sentantes das entidades de classe compreenderem a importância da adesão ao Pacto Global e os benefícios desta
ação no desenvolvimento de ações em prol da sustentabilidade”, resume o conselheiro do CREA-PR, engenheiro
civil Euclésio Finatti, que representou o Instituto de Engenharia do Paraná (IEP-PR) na oficina. Em Curitiba, a Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais-seção Paraná (ABES-PR) já aderiu ao Pacto Global.

Clique aqui e confira todas as entidades de classe paranaenses que já aderiram ao Pacto Global
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Pelo fortalecimento da engenharia nacional
Por Daniela Licht

D

esde o começo de 2012, o engenheiro civil José Tadeu da Silva exerce a presidência do CONFEA, com mandato
até 31 de dezembro de 2014. Em sua gestão, Silva está comprometido com o desenvolvimento de ações no
cenário nacional para fortalecer a engenharia brasileira e a participação dos profissionais no cotidiano das
políticas públicas que envolvem as áreas tecnológicas. Abaixo, a entrevista com o presidente do CONFEA e seu ponto
de vista sobre o trabalho com legalidade e transparência, com foco na defesa da sociedade e na garantia da sustentabilidade do Sistema CONFEA/CREA e Mútua.
Revista CREA-PR: Como o senhor avalia o primeiro
ano de gestão frente ao Confea? Das propostas previstas
em seu plano de trabalho, quais terão maior impacto no
Sistema CONFEA/CREA?
José Tadeu da Silva: A atual gestão do CONFEA está
comprometida em desenvolver ações no cenário nacional para fortalecer a engenharia brasileira e a participação dos profissionais no cotidiano das políticas públicas
que envolvem as áreas tecnológicas. Em nossas pautas
e atividades, defendemos a legalidade e transparência,
sempre com foco na defesa da sociedade e na garantia
da sustentabilidade do Sistema CONFEA/CREA e Mútua.
A ação com maior prioridade no nosso plano de trabalho
objetiva atualizar os marcos regulatórios e toda a legislação que afeta o dia a dia dos profissionais abrangidos
pelo Sistema CONFEA/CREA e Mútua; revisar a matriz do
conhecimento; mobilizar o Congresso Nacional sobre a
importância e representatividade dos Estados no Conselho Federal, enfim, temas que precisam de representanCREA-PR
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tes articulados e comprometidos, como os Conselheiros
que integram o plenário do CONFEA.
As entidades de classe e os profissionais que as integram são a base do Sistema CONFEA/CREA. Como o
senhor avalia a necessidade de fortalecimento das entidades? Como contribuir com a gestão das mesmas?
A Lei 5.194/66 contempla as representações das
entidades de classe na composição do nosso Sistema
Profissional. Se não houver entidades, o Sistema acaba.
Nesse sentido, avalio ser fundamental o fortalecimento
das entidades. Entre as reformas na legislação que estudamos, há uma proposta de alteração da Lei nº 5.194/66
para não mais limitar a captação de recursos para capacitação e aperfeiçoamento profissional exclusivamente
das multas. A ideia é dar autonomia para os CREAs poderem investir mais nessas ações, que frequentemente
são realizadas pelas entidades de classe. As entidades
tendo mais recursos para promover cursos, workshops
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e demais eventos de aprimoramento profissional para
seus associados, com certeza, atingirão suas metas de
forma mais eficiente, fortalecendo sua atuação. Da mesma forma, também estudamos meios de poder auxiliar
os trabalhos das entidades de forma menos burocrática,
mas ao mesmo tempo de maneira que a transparência,
a legalidade e a ética não sejam desrespeitadas. Este
também é um dos desafios desta gestão.
A Resolução 1032/11 traz uma série de impedimentos às entidades de classe para investir o recurso relacionado ao repasse das ARTs. O CONFEA estuda a possibilidade de melhoria desta Resolução? O que precisa
ser feito?
Precisamos rever esse normativo que está prejudicando as parcerias com as entidades de classe. Por outro
lado, precisamos apoiar os Projetos de Lei que tramitam
no Congresso Nacional e que alteram o Art. 36 do Parágrafo Único da Lei 5.194/66, a fim de ampliar os recursos
e implementar a cooperação e parceria com a sociedade
civil organizada representativa da área tecnológica. Esses projetos farão com que o Sistema CONFEA/CREA e
Mútua fortaleça as entidades de classe e, consequentemente, fique fortalecido.
Quais as ações do CONFEA no sentido de evidenciar
às autoridades a importância de profissionais das áreas
das Engenharias, Agronomia e Geociências em cargos
técnicos em áreas estruturantes como energia, saneamento, transporte? Como valorizar estes quadros técnicos e garantir remuneração justa aos profissionais das
áreas tecnológicas?
Com o aquecimento da economia brasileira, o mercado de trabalho tem se mostrado promissor especialmente para os profissionais do setor tecnológico. Atento
a essa perspectiva, o Sistema CONFEA/CREA e Mútua
apoia políticas públicas que priorizem o investimento
em educação, ciência, tecnologia e inovação. Afinal, com
inúmeras oportunidades batendo à porta, é fundamental que tanto os profissionais já inseridos no mercado
quanto os recém-formados, busquem se qualificar para
abraçar melhores chances de emprego, e mais do que
isso: atender à demanda do mercado e contribuir para
o desenvolvimento do País. Melhor qualificados, certamente, esses profissionais conquistarão excelentes postos de trabalhos com remuneração digna e compatível
com o momento atual.
Qual é, em sua opinião, a importância dos profissionais das áreas das Engenharias, Agronomia e Geociências para o desenvolvimento do País e como estes pro-
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fissionais podem contribuir para que o Brasil continue
nesta rota de crescimento?
Neste momento de crescimento econômico pelo
qual passa o nosso País, os profissionais da área tecnológica têm uma grande responsabilidade: atender ao
chamamento da população brasileira, que é ter um País
ainda mais desenvolvido e ambientalmente sustentável.
São exatamente os profissionais das áreas das Engenharias, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia
os que possuem conhecimento técnico para atuar com
planejamento e atender, por exemplo, as atuais demandas dos setores de infraestrutura, inovação e tecnologia,
com destaque para os projetos e obras do PAC, do Programa Minha Casa Minha Vida, a Copa de 2014, Olimpíadas de 2016, produção agrícola sustentável, além da
área petrolífera.
O que deve ser alterado prioritariamente na Lei
5.194/66? Como articular com os parlamentares a aprovação das mudanças necessárias?
As prioridades estão direcionadas para a atualização
da Lei 5.194/66: primeiro, apoiar PLs que ampliam o papel
social do CONFEA e dos CREAs para responder aos anseios
da sociedade. Em segundo lugar, alterar o artigo nº 36 para
não mais limitar a captação de recursos para capacitação
e aperfeiçoamento profissional exclusivamente das multas.
A ideia é dar autonomia para os CREAs poderem investir
mais nessas ações. Outra questão fundamental é a federalização do plenário do CONFEA. Precisamos ter todos os
Estados do País representados em nossa plenária. Mas esses são apenas dois exemplos. Essa Lei foi escrita em 1966
e está desatualizada diante do atual contexto profissional,
de mercado, globalização, da criação do CAU, etc. Por essa
razão, buscamos garantir que os marcos regulatórios sejam
apreciados e votados o mais rápido possível pelos parlamentares. A Assessoria Parlamentar do CONFEA está empenhada em acompanhar a agenda legislativa nos assuntos
de interesse do Sistema. Inclusive o lançamento 69ª Soea
foi realizado na Câmara dos Deputados com o propósito de
articular ainda mais os deputados à modernização da legislação do Sistema. E durante a cerimônia tivemos a oportunidade de reforçar nosso pedido de apoio aos parlamentares para a revisão necessária das leis, pois acreditamos que
o trabalho deles é primordial para que as normas sejam
modernizadas com base nas demandas da sociedade.
Quais os maiores desafios do Sistema CONFEA/CREA
para garantir a valorização dos profissionais e a sustentabilidade do Sistema? Como o senhor avalia a importância de
uma política de valorização profissional e como traçar essa
estratégia?
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Como já disse, tanto a valorização dos profissionais
quanto a sustentabilidade do Sistema serão resultados
diretos de uma modernização e atualização da nossa
legislação. A partir do fortalecimento das entidades,
do incentivo ao aprimoramento profissional, da maior
inserção do Sistema CONFEA/CREA e Mútua na elaboração de políticas públicas para o País, além do fortalecimento do papel fiscalizador dos Conselhos Regionais,
mostraremos à sociedade a que viemos, registrando o
nosso papel fundamental para o desenvolvimento do
Brasil, de tal forma que a importância dos profissionais
será naturalmente reconhecida. Os valores dos salários
atualmente praticados no mercado de trabalho já registram o início desse reconhecimento.
O CREA-PR vem atuando em prol de uma participação ativa dos profissionais das áreas tecnológicas no
auxílio técnico e proposição de políticas públicas prioritárias para o Paraná. Esta ação, chamada de Agenda Parlamentar, tem neste ano abrangência nacional por meio
de debates de questões que necessitam de intervenção
prioritária como saneamento, mobilidade urbana, entre
outras. Qual sua opinião sobre esta ação e sobre o engajamento da sociedade organizada na contribuição às
gestões públicas?
A ação parlamentar é fundamental para o Sistema
CONFEA/CREA e Mútua e para os profissionais. Ela vai ao
encontro do que propomos como prioridade nesta gestão, no sentido de contribuir com nosso conhecimento
voltado para a formulação de políticas públicas necessárias ao desenvolvimento e crescimento do nosso País. O
CONFEA tem trabalhado intensamente na aproximação
com os trabalhos parlamentares e incentivamos fortemente que os CREAs façam o mesmo. Reconhecemos
este trabalho do CREA-PR e agradecemos por ele. A
Agenda Parlamentar trabalhada no contexto regional certamente repercute nas ações nacionais.
Qual a expectativa do CONFEA com o trabalho e apoio
do CREA-PR e seus profissionais ao longo de sua gestão? E
como será a reciprocidade com os paranaenses?
Com a afirmação acima de que o CREA-PR trabalha
fortemente sua Agenda Parlamentar, já temos um exemplo do escopo da atuação das lideranças paranaenses.
Qualquer medida que o CREA-PR adotar que seja de in-

teresse do profissional – seja na fiscalização, na valorização profissional, na aproximação com lideranças políticas
regionais, na inserção social do Conselho na comunidade
local, de fortalecimento das entidades regionais, ou outros
– terá apoio garantido deste Conselho Federal. Somos um
Sistema capilarizado para atender as demandas regionais,
porém não podemos esquecer de que somos unidos em
torno de um objetivo comum que é a valorização profissional dentro dos anseios demonstrados pela sociedade como
um todo.

Engenheiro civil, nascido em 1953, em
Ouro Fino (MG).
Formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas (SP), em 1976.
Formado em Direito pela Fundação Otávio Bastos, em 1992.
Empresário com atuação na área de consultoria, perícia, avaliações e engenharia.
Presidiu a Federação das Associações de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (FAEASP) de 2000 a 2009.
Dois mandatos à frente do CREA-SP: de
2006 a 2008 e de 2009 a 2011.
Preside a Federação Brasileira de Associações de Engenheiros (FEBRAE) para a gestão 2010/2012.

Acesse a íntegra da entrevista na revista
eletrônica do CREA-PR
CREA-PR
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Paranaenses receberam medalha do mérito do
Sistema CONFEA/CREA em 2012
Por Daniela Licht

O

engenheiro mecânico Wiliam Alves Barbosa e o engenheiro agrônomo Moacir Micheletto (in memorian) foram homenageados pelo Sistema CONFEA/CREA durante a abertura da 69ª SOEA-Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia.
Barbosa foi agraciado com a Medalha do Mérito, enquanto que Micheletto teve o nome
inscrito no livro Láurea ao Mérito.
Barbosa é doutor em engenharia mecânica e integra o corpo docente do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Natural de Xanxerê (SC), Micheletto era engenheiro agrônomo, administrador rural e foi
extensionista agrícola da Emater. Deputado federal por seis mandatos, foi membro titular das
comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Ao todo foram 23 nomes de profissionais que, falecidos ou não, tiveram seu trabalho reconhecido pelo Sistema. A cerimônia de entrega aconteceu em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Clique aqui e confira a lista dos homenageados e seus currículos
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O exercício da
cidadania na prática
Uma força tarefa de três mil profissionais elabora propostas
de desenvolvimento para municípios paranaenses
Por Daniela Licht
A meta da Agenda Parlamentar 2012 de colaborar com a gestão pública começou a ser
efetivamente cumprida no primeiro semestre deste ano. A entrega dos Estudos Básicos de
Desenvolvimento Municipal (EBDMs) no período pré-eleitoral aos futuros gestores do Paraná
enaltece o caráter social das Engenharias, Agronomia e Geociências.

N

Foto: divulgação

“Esta contribuição do CREA-PR é fundamental
os primeiros
para o planejamento dos grandes projetos de
meses do ano,
infraestrutura que serão executados no nosso
representantes de
Estado. Precisamos do olhar de quem
entidades de classe e profisestá na execução cotidiana para que
sionais do CREA-PR estiveram
possamos estabelecer o melhor
frente a frente com candidatos a
método de trabalho”.
prefeito, vereadores e lideranças é
Ministra da Casa Civil,
de
municipais.
Gleisi Hoffmann
De forma prática e simples, f u n apresentaram propostas de políticas damental
públicas e soluções viáveis para sa- importância
nar as principais carências de cada à esfera da gestão pública, pois
cidade.
Os resultados foram extrema- agrega o conhecimenmente positivos, como a entrega do to técnico e especializaEBDM de Jacarezinho ao governa- do dos profissionais das Endor Beto Richa, feita pelo inspetor genharias, da Agronomia e das
do CREA-PR e engenheiro civil Nil- Geociências e aplica soluções que se, o CREA-PR amplia o alcance da
ton Batista Prado, que explicitou a atendem as demandas dos mais dife- Agenda Parlamentar. Em todo o
necessidade da implantação de um rentes setores dos municípios”, diz o Estado, entidades e profissionais
aeroporto na cidade. “Como existe a deputado estadual Pedro Lupion.
tornaram público o conteúdo dos
“A presença dos profissionais das EBDMs, inserindo as Engenharias, a
demanda regional, este estudo será
encaminhado para a Agência Nacio- áreas tecnológicas junto à adminis- Agronomia e as Geociências nas ponal de Aviação Civil (ANAC) para que tração municipal é de suma impor- líticas públicas do Paraná.
Jacarezinho seja incluída no Plano tância, pois contribuem não somente
“Elencamos 46 municípios e elaAeroviário. Qualquer movimento com seu conhecimento, mas tam- boramos diagnósticos de todos, um
neste sentido depende da ANAC, bém com valores como idoneidade, trabalho imenso que envolveu cerca
mas o governo está mobilizado em comprometimento e ética”, emenda de três mil profissionais, 74 entidarelação à reivindicação”, diz o gover- o prefeito eleito de Ubiratã, enge- des de classe e diversos parceiros.
nheiro agrônomo Haroldo Fernandes Aproveitamos este ano eleitoral
nador.
“Esta iniciativa do CREA-PR em Duarte.
para entregar os Estudos aos novos
Através das entidades de clas- representantes da sociedade, proparceria com as entidades de classe
CREA-PR

14 | Edição 74

Destaque

postas que têm foco no desenvolvimento das cidades,
para serem incluídas nos planos de governo dos partidos políticos e futuramente incorporadas aos Planos
Plurianuais (PPAs) dos municípios”, explica o presidente
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do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger.
Confira nas páginas seguintes o andamento deste
importante trabalho de valorização profissional realizado em cada Regional do CREA-PR.

Confira alguns temas dos EBDMs
elaborados pelas entidades de classe
•Poluição sonora
•Programa de gestão ambiental integrada
•Mobilidade urbana e rural
•Acessibilidade
•Arborização urbana
•Criação de Parque Urbano
•Centro Cultural: Requalificação do Pátio
Ferroviário de Rolândia

EBDMs
2012

•Agronomia pública
•Resíduos sólidos e saneamento básico
•Agricultura orgânica
•Destinação correta do lixo eletrônico
•Arborização e adequação de calçadas
•Vistoria periódica e excelência em edificações

114
Estudos

elaborados

74

Entidades
de classe
envolvidas

46

Municípios

3 mil

Profissionais
participantes

200

Candidatos a prefeito
e vereador debateram
as propostas

Trabalho das entidades de classe recebe destaque na Rio + 20

O

caráter social do programa Agenda Parlamentar e o engajamento das entidades de classe na proposição de melhorias
municipais foram apresentados pelo presidente do CREA-PR,
engenheiro civil Joel Krüger, durante o Fórum de Sustentabilidade
Corporativa Rio+20, que aconteceu em junho no Rio de Janeiro com
promoção do Pacto Global das Nações Unidas, em parceria com o Secretariado da ONU para a Rio+20, o Sistema ONU e a Rede Brasileira
do Pacto Global.
Krüger falou sobre o trabalho das entidades e a participação dos profissionais paranaenses das Engenharias,
Agronomia e Geociências na construção de municípios sustentáveis. O CREA-PR assumiu o compromisso perante a
ONU de elaborar 72 Estudos com o envolvimento de três mil profissionais, meta já atingida neste ano. “A Agenda
Parlamentar foi muito bem avaliada pelas organizações presentes pelo seu poder de articulação com todos os
agentes. Sejam públicos, privados ou representantes da sociedade civil, todos os públicos estão envolvidos com o
trabalho e as propostas apresentadas aos gestores municipais”, diz.
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Produção consciente e sustentável
Toledo defende aumento da produtividade
com controle do impacto ambiental

A

pujança e diversificação da produção agropecuária de Toledo, com receita aproximada
de R$ 14 mil por hectare, demanda o monitoramento deste desenvolvimento.
Para o engenheiro agrônomo Adalberto Telesca Barbosa, da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Toledo (AEA-Toledo), esse suporte deve ser executado por uma entidade
autônoma, gerenciado por profissionais que proponham ações para a resolução de problemas imediatos e a prevenção de atividades ameaçadoras da sustentabilidade. “Essas ações serão garantidoras
do debate entre as entidades no sentido de inovar em seus processos, a fim de ampliar a produção e
produtividade, mas sempre dentro dos preceitos e ditames que embasam a sustentabilidade”, explica.
O EBDM “A Sustentabilidade no processo de produFoto: Arquivo Coamo
ção agropecuária/Instituição do
Agente Municipal para Assuntos
de Sustentabilidade do Processo de
Produção Agropecuária” defende a
colocação de um engenheiro agrônomo jurisdicionado ao CREA-PR junto
à AEA-Toledo, com apoio dos poderes
públicos municipal e estadual. “Este
profissional coordenará as ações estratégicas para o desenvolvimento rural sustentável, estimulando políticas
de redução da poluição geradas pelas
atividades econômicas provocadas
pela agropecuária”, diz Barbosa, gestor do Estudo.

Estudo em Guarapuava valoriza agricultura familiar do campo
Projeto de cunho social propõe implantação de restaurante popular

O

EBDM elaborado pela
Associação dos Engenheiros e Arquitetos
de Guarapuava (AEAG), Associação dos Engenheiros Agrônomos
de Guarapuava (AEAGRO), Associação dos Profissionais Geógrafos do
Estado do Paraná (APROGEO) sugere
a implantação de um restaurante púbico popular gerido pelo setor público,
para ampliar a oferta de refeições prontas e saudáveis a preços acessíveis. Segundo o inspetor da Regional de Guarapuava,

Foto: divulgação
CREA-PR
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engenheiro civil Leonardo da Silva Rocha, o Programa
valoriza a agricultura familiar, que fornecerá parte dos
alimentos para a iniciativa. “Será possível estimular os
tratamentos biológicos dos resíduos orgânicos e a criação de hortas”, comenta Rocha, que enfatiza a vanta-
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gem para os usuários de ter uma refeição balanceada.
“Acadêmicos de Engenharia de Alimentos, Agronomia e
Nutrição, por exemplo, poderão estudar a implantação
de novas práticas e hábitos alimentares saudáveis, incentivando a utilização de alimentos regionais”, finaliza.

Foto: Luiz Jacobs

Foto: divulgação

Vistoria periódica em
edificações é pautada
em Londrina
CEAL e SENGE Londrina dão diretrizes
para Lei que balizará o assunto

U

ma parceria entre o Clube de Engenharia
e Arquitetura de Londrina (CEAL) com o
Sindicato dos Engenheiros de Londrina
(SENGE Londrina) apresenta parâmetros para
elaboração da Lei que regulamentará a vistoria periódica
em edificações de Londrina. A ideia é evitar que pessoas
desprovidas de conhecimento técnico elaborem um
documento que não atenda às necessidades das
edificações e de seus usuários.
“A vistoria periódica em edificações é um tema
atual, pois o envelhecimento de nossas cidades e a falta
de manutenção das edificações ocasionam um desgaste
que prejudica e compromete sua utilização, tornando

assim necessária a regulamentação em forma de Lei
para o bem da população”, explica o presidente do CEAL,
engenheiro civil Nilton Capucho.
Para o diretor regional do SENGE Londrina,
engenheiro eletricista Wilson Marçal, os gestores
públicos entenderam o conceito da proposta, que
deixa claro o papel dos profissionais no suporte
técnico e do poder público voltado à gestão do
processo. “Agora é preciso definir a questão legal
para, em seguida, começar a implementar a
filosofia e a conscientização da população
sobre a importância de manter as edificações
em condições habitáveis”, resume.
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Foto: Assessoria de Comunicação/PMM

Municipalização de Licenciamento Ambiental
Maringá sugere qualificação técnica para aliviar
demanda do órgão ambiental estadual

M

ais de 60 profissionais
acompanharam a entrega
dos Estudos Básicos de Desenvolvimento Municipal (EBDMs)
de Maringá aos candidatos à prefeitura e ao atual prefeito da cidade,
Silvio Magalhães Barros.
Elaborados pela Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM), Associação Maringaense
de Engenheiros Agrônomos (AMEA),
Academia Euclides da Cunha (AEC) e
Sindicato dos Engenheiros no Estado
do Paraná (SENGE-PR), os Estudos
abordam os temas da Arborização,
Licenciamento Ambiental e Mobilidade Urbana.
“A Agenda foi muito produtiva
e estreitou o relacionamento do
CREA-PR
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CREA-PR com as entidades de classe
de Maringá e com os gestores públicos. Acredito que a melhor parte
tenha sido a qualidade e o interesse
dos candidatos com relação aos Estudos, bem como o futuro apoio que
teremos a este trabalho”, diz o presidente da Associação Maringaense
de Engenheiros Agrônomos (AMEA)
e vice-presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Osvaldo Danhoni.
O EBDM “Municipalização de
Licenciamento Ambiental” prevê a
qualificação técnica para executar
procedimentos de licenciamentos
ambientais, para aliviar o órgão ambiental estadual e diminuir o tempo
de liberação das licenças. “Maringá
tem mais de quatro mil processos

dentro do IAP. São sete fiscais que
atendem 29 municípios que têm
de 100 a 120 processos dentro do
órgão. O aumento da demanda e
a falta de reposição do quadro faz
com que os procedimentos demorem muito mais”, explica Danhoni.
“A Prefeitura de Maringá já começou a sinalizar esta intenção e acreditamos que este EBDM terá muito
sucesso, principalmente pela agilidade para o município que ele
propõe. As pessoas desconhecem que o órgão ambiental está defasado,
precisamos tomar
logo uma atitude”, completa.

Destaque

Revista

Ponta Grossa e os resíduos sólidos
Estudo sugere criação de Secretaria
Municipal de Meio Ambiente para bons
projetos na área de saneamento

A

temática dos resíduos sólidos inserida na
questão do saneamento pautou a escolha do EBDM de Ponta Grossa, elaborado
pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos
de Ponta Grossa (AEAPG) e Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais (AEACG). “O tema resíduos sólidos representa um
dos principais problemas a serem solucionados
na cidade. O Estudo quer ampliar a captação
de recursos para a implantação de projetos de
educação ambiental, coleta seletiva e destinação final de resíduos sólidos”, diz a inspetora e
engenheira civil Margolaine Giacchini.

Foto: Stock.XCHNG
Foto: divulgação

A

Aperfeiçoamento com suporte de especialistas

s Câmaras Técnicas (CTs) foram implantadas neste
ano através de uma parceria entre o CREA-PR e as
85 entidades de classe paranaenses. Desdobramento da Agenda Parlamentar, elas dão continuidade e
aperfeiçoam os Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional (EBDRs), elaborados pelo programa em 2011.
“A recorrência de temas dos EBDRs em diversas regiões evidencia lacunas e demanda conhecimento técnico
de especialistas nestas áreas”, explica o gerente da Regional Maringá do CREA-PR, engenheiro civil Hélio Xavier da
Silva Filho.
Duas Câmaras Técnicas já estão em andamento: Mobilidade (com ênfase em Trânsito Urbano) e Saneamento

(enfatizando os Resíduos Sólidos).
O trabalho desenvolvido pelas CTs serve como respaldo técnico ao Colégio de Entidades de Classe Regionais do
Paraná (CDER-PR), coordenado pelo engenheiro eletricista e de segurança do trabalho Fauzi Geraix Filho. Além disso, contará com a contribuição significativa de agentes de
fiscalização do CREA-PR, atuando como assessores operacionais de cada Câmara. “O envolvimento dos fiscais neste processo será de suma importância, uma vez que eles
cumprirão a função de organizar o cronograma de atividades da CT, promover a realização dos debates, reuniões e
eventos, conforme orientação do Coordenador Executivo
de cada Câmara Técnica”, comenta o presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger.

Como participar das Câmaras Técnicas

P

rofissionais podem participar das Câmaras Técnicas (CT) atuando como
membros integrantes ou membros
participantes. No primeiro caso, é preciso
comprovar relevante conhecimento espe-

cializado no tema da CT. Na segunda situação, qualquer interessado poderá participar
dos debates técnicos, que ocorrerão com
transmissão on line via internet - www.crea-pr.org.br/camarastecnicas.

Acompanhe o trabalho das entidades de classe em todas as
Regionais do CREA-PR acessando a revista eletrônica
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Para-raios
Radioativos: mudança
Fiscalização orientativa do CREA-PR
informará necessidade de substituir o
equipamento
Por Adriana Mugnaini

O

s Agentes de Fiscalização do CREA-PR passarão
por uma capacitação para identificar Para-raios
Radioativos e orientar quanto à substituição dos
dispositivos. O treinamento será online e está previsto para acontecer ainda este ano. “O material conterá
informações sobre como reconhecer um Para-raio Radioativo, remover, embalar e o processo de descarte
do equipamento, com base na Resolução n° 04/1989
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)”, diz
o engenheiro eletricista Fauzi Geraix Filho, Conselheiro
Titular da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica
(CEEE) e responsável pelo conteúdo da capacitação. Esta
ação é gerenciada pelo Departamento de Fiscalização
do CREA-PR (DEFIS), em parceria com a Câmara Especializada.
“O CREA-PR não tem competência legal para determinar a retirada dos equipamentos, mas orienta a
sua substituição através de empresa ou profissional
especializado, respeitando os critérios técnicos, pois
se trata de material radioativo. Devem-se seguir as
normas específicas e encaminhar à CNEN”, explica
Geraix Filho. A partir da capacitação, os fiscais estarão aptos a realizar essas ações orientativas em suas
rotinas de trabalho.
A fabricação de Para-raios Radioativos no Brasil
aconteceu de 1970 a 1989, neste mesmo ano a CNEN
lançou a Resolução n°4/89 que suspendeu a autorização para produção e instalação do equipamento.
Esta mudança, porém, não obriga a substituição espontânea dos captores. Segundo Geraix Filho, esta
decisão é legislativa, ou seja, o município ou o Estado
deve criar uma lei específica. “Hoje em dia, depende

do condomínio, do proprietário da residência ou da
empresa a iniciativa de retirar o Para-raio”, complementa. Atualmente, o tema também é regido pelas
normas NBR 5419/1997 e Lei 5194/1996.
O Para-raio Radioativo é em formato de “pires” ao
contrário, com um captor na ponta, nas cores vermelho ou laranja. Geraix Filho explica que são três cápsulas radioativas sobre o corpo do equipamento, que
merecem cuidado no manuseio. A remoção deve ser
feita por profissionais especializados para seguir as
exigências técnicas da CNN, que incluem latas específicas para acondicionamento, equipamento de EPI,
etiqueta com “Símbolo de Radiação”, entre outros. O
destino do Para-raio retirado é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) para que seja feito
o descarte apropriado.
Foto: divulgação

Quer saber mais? Na revista eletrônica do CREA-PR está disponível o Manual com Instruções
para Remoção, Acondicionamento e Transporte de Para-raios Radioativos do IPEN
CREA-PR
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Construção
civil sustentável
Profissionais buscam
soluções diferenciadas
Por Gisele Bueno

A

grande demanda por habitação, principalmente motivada pelo Programa do
Governo Federal Minha Casa Minha Vida,
exigiu mais agilidade nos canteiros de obras e fortaleceu a inserção de novas técnicas construtivas com
sistemas racionais, inteligentes e sustentáveis. No lugar
dos materiais e sistemas construtivos tradicionais entram
soluções como o drywall, a estrutura metálica e o aço cortado na indústria, as portas duplas, a fachada aerada e o stell
framing, por exemplo. “Utilizar sistemas sustentáveis e energias
limpas é garantir uma vida com mais qualidade. Por isso, estamos
racionalizando os materiais, diminuindo o consumo e aumentando a qualidade dos produtos utilizados”,
explica o engenheiro civil José Ricardo Parra “Utilizar sistemas
de Oliveira, que está se certificando pelo Prosustentáveis e
grama em Excelência do CREA-PR em Execução
energias limpas
de Obras. “É um aperfeiçoamento constante por
é garantir uma
novos conhecimentos para melhorar a execução
vida com mais
das obras, onde o produto final é uma edificação
qualidade”
de qualidade e um cliente satisfeito”, comenta.

A

argamassa colante industrializada é uma novidade que consiste na substituição da argamassa
convencional de assentamento por uma pronta.
“É uma tecnologia que apresenta economia de material
e de mão de obra, pois não demanda o uso de areia, cal,
cimento, água, ferramentas e, ainda, o produto é entregue em sacos plásticos prontos para manuseio”, fala Oliveira. Entre as vantagens, está a diminuição na produção
de CO² em 7,5 kgs/m² de construção e também o alívio
no peso das alvenarias.
Outra opção comentada pelo engenheiro é o Light
Steel Freming, um sistema construtivo que utiliza como

Menor peso na construção
principal elemento estrutural perfis de aço galvanizado,
onde as estruturas não utilizam tijolo ou cimento. “Este
é considerado um sistema sustentável por permitir que
parte dos materiais aplicados pode ser reciclado ou
reaproveitado”, completa.
O projeto Ecohabitare, realizado pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), através da
Escola Politécnica, com o envolvimento de estudantes
na produção de artefatos sustentáveis é exemplo de
inovação na economia de energia. A nova aposta do
grupo consiste em um aquecedor solar, cujo protótipo
será aplicado em breve na Colônia Penal de Curitiba e
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em comunidades carentes da Pastoral da instituição.
O decano da Escola Politécnica da PUC-PR, doutor
em Informática Vidal Martins, fala sobre o orgulho
da instituição em conduzir este projeto e enfatiza a
sua importância em todos os âmbitos em que ele se
insere. “ O mundo está em um momento de grande
preocupação com a sustentabilidade e é fundamental
a realização de projetos como este para a valorização
dos nossos recursos. Além disso, o Ecohabitare é uma
forma de conscientizar socialmente o nosso aluno

da sua missão de colaborar para a transformação da
sociedade”, finaliza Martins.
“O projeto é muito interessante, pois incentiva
os alunos e até empresas a produzirem materiais
recicláveis, contribuindo assim com o meio ambiente”,
diz o estudante de Engenharia Civil e representante do
projeto, Carlos Eduardo Seffrin Silva. “O Ecohabitare
é uma referência para outras instituições, no que
diz respeito ao desenvolvimento sustentável e em
diferencial para o mercado de trabalho”.

Foto: Stock.XCHNG

Referência
em inovação
Edificação em Foz do Iguaçu
aposta no uso de estrutura
metálica e placas solares

U

m projeto hoteleiro de Foz do Iguaçu é pioneiro
na região Centro Oeste do Paraná. O novo hotel
possui dez pavimentos, 176 quartos e 50 vagas de
garagem, totalizando 5,8 mil m² de área construída. “O
uso do dry wall nas paredes internas, a captação e armazenamento de água da chuva nas caixas de descarga,
uso de placas solares e a mínima utilização de madeira
são alguns dos aspectos inovadores deste projeto”, explica o engenheiro civil Paulo José Ayres Ribeiro, responsável pela Assessoria e Supervisão Técnica de Engenharia da Obra.
O diretor adjunto do CREA-PR, técnico em Eletrotécnica
Joel Corrêa Simão, ainda enfatiza que a utilização da estrutura
metálica proporciona precisão dimensional em todas as partes
CREA-PR
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da obra. “Se a estrutura for
bem executada e protegida
durante a fase de preparação
“Estruturas de
e pintura, a necessidade de
aço,
quando bem
manutenção pode se tornar
fabricadas,
têm
muito pequena. Qualquer
durabilidade
indício é demonstrado, difequase sem
rentemente do que acontece
com as corrosões internas
limites”
das ferragens em estruturas
de concreto pela ação de
poluidores, fissurações e deformações lentas. Quando bem fabricadas, as estruturas de aço têm durabilidade quase sem limites”, finaliza.
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Reúso da água
Foto: Marco Charnesck

Urbanização e crescimento
da população potencializam
escassez da água

U

ma população mundial de sete bilhões de habitantes, consumindo apenas 2% da água potável
do total existente na Terra, torna premente a
discussão do reúso desse recurso. O assunto pautou o
1° Simpósio Internacional de Reúso de Água, realizado
em outubro em Curitiba pela Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental-seção Paraná (ABES-PR), com o apoio do CREA-PR.
Durante o evento, acompanhado por mais de
300 profissionais, autoridades nacionais e mundiais
no tema falaram sobre modalidades de reúso da
água para uso no Brasil, os problemas de saúde
pública e a reutilização de esgotos domésticos para
abastecimento público, entre outros tópicos.
O engenheiro industrial da modalidade química

Pedro Mancuso ministrou palestra sobre os tipos de reúso
de água e os principais problemas de saúde pública. O
professor titular da Escola Politécnica da USP e Diretor
do Centro Internacional de Referência em Reúso de Água
(CIRRA/IRCWR), Ivanildo Hespanhol, falou sobre Reúso
Potável Direto, com foco na possibilidade futura de reutilizar
esgotos domésticos para abastecimento público.
O engenheiro civil Marcos Von Sperling, da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), apresentou os resultados
da avaliação de 200 estações de tratamento de esgotos
operando com diferentes processos.
“Autoridades nacionais e internacionais no reúso da
água mostraram que a discussão é atual e pauta a academia
e as organizações de todo o mundo”, disse o presidente da
ABES-PR, engenheiro sanitarista Edgard Faust Filho.
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Um Conselho mais forte
Ações da gestão 2012 aproximam Conselho de instituições de ensino, e
profissionais e fortalecem as entidades de classe
Por Anna Preussler

T

endo como foco a inovação, qualidade e sustentabilidade, o CREA-PR avançou em 2012 com resultados nas diferentes áreas. Destaque especial para
a fiscalização, com a criação de Núcleos Especializados
que asseguram que cada modalidade profissional seja

Foto: divulgação
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fiscalizada pelo seu respectivo fiscal profissional.
Os Núcleos Especializados de Fiscalização possuem
três ramificações: Leste (abrangendo as Regionais de
Curitiba e Ponta Grossa), Norte (Regionais de Apucarana,
Maringá e Londrina) e Sudoeste (Regionais de Cascavel,
Guarapuava e Pato Branco).
Também merecem evidência ações para o fortalecimento dos Colegiados de Inspetores, bem como a aproximação com as instituições de ensino e o fortalecimento
das entidades de classe com a criação do Colégio de Entidades Regionais (CDER-PR). A avaliação dos destaques é
do presidente do Conselho, engenheiro civil Joel Krüger.
“Para alcançarmos melhor atendimento aos anseios dos
profissionais, ações nestas áreas foram essenciais para
uma série de inovações implantadas em 2012 e que serão aprimoradas já a partir do início de 2013”, diz.
Para Krüger, a fiscalização do Conselho vive um novo
momento. A criação do Departamento de Fiscalização
(DEFIS) e dos Núcleos Especializados – para executar as
ações, aprimorar o planejamento e o atendimento de
todas as modalidades para que as mesmas sejam fiscalizadas por profissionais de suas respectivas áreas de
atuação – coloca a fiscalização do CREA-PR em um novo
patamar. “Esta estratégia visa ampliar e potencializar o
processo fiscalizatório”, ressalta.
Uma das ações já em andamento é a ampliação em
pelo menos 50% do patamar atual de fiscalizações, passando da média histórica de 50 mil nos últimos anos para
no mínimo 80 mil fiscalizações em 2014. Em 2012, cerca
de 60 mil obras e serviços foram fiscalizados pelo Conselho.
Para concretizar esta meta, o CREA-PR aumentará
gradativamente sua equipe de fiscais, processo iniciado
em 2012 com a contratação de seis engenheiros, três da
modalidade de engenharia civil, dois da modalidade de
engenharia mecânica e um da modalidade de engenharia química. Mais profissionais de nível superior serão
convocados, provenientes do concurso público realizado
pelo Conselho em 2010. Além disso, a abertura do concurso público para técnicos de nível médio completará a
estratégia da ação fiscalizatória.
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CDER amplia e fortalece
papel das entidades
A criação do Colégio de Entidades Regionais (CDER)
ampliou a participação das entidades no processo decisório do Conselho. O colegiado é composto por 84 entidades
de classe, que representam 97% da totalidade do Estado.
“As entidades são o grande elo de ligação do Conselho
com os profissionais. O trabalho de fortalecimento das organizações profissionais e a ampliação da participação na
proposição de melhorias para o Conselho resulta em atendimento aos anseios dos profissionais”, avalia Krüger.
O CDER se organiza regionalmente, com representatividade e atuação nas oito Regionais do Conselho. As reuniões são periódicas e levantam temas de interesse regional, debatidos nos encontros estaduais que contam com a
participação dos coordenadores dos Colegiados Regionais.
Em 2012, já foram apresentadas 35 propostas, das quais
22 foram implementadas. “A criação do CDER é mais um
trabalho pioneiro do CREA-PR para trabalhar em prol de
melhorias para os profissionais e sociedade”, avalia o coordenador estadual do CDER, engenheiro eletricista industrial Fauzi Geraix Filho. “Em pouco tempo de implantação,
o CDER se tornou um instrumento consultivo e de proposições importantes ao Sistema Profissional. O
alto nível dos debates e o envolvimento das

entidades de classe têm sido outro ponto forte em todos os
encontros realizados”, avalia.
O presidente Joel Krüger destaca ainda a participação do CDER na organização do 38˚ Encontro Paranaense
de Entidades de Classe (EPEC), realizado em novembro de
2012, que já se mostrou positiva em função da qualidade
da sua programação. Segundo ele, outra ação significativa
diz respeito ao aumento para 12% do repasse do CREA-PR
às entidades de classe, a partir de 2013. “Um antigo pedido
viabilizado pelo trabalho do CDER”, diz. O percentual até
2012 era de 10% e tende a ampliar para 2014.
Outro passo importante foi a aproximação do Conselho
com as instituições de ensino a partir da implementação
do Colégio Regional de Coordenadores de Cursos Afetos ao
CREA-PR, que se reúne por oportunidade das Governanças
Cooperativas. “O trabalho efetivo neste campo marca um
novo tempo na relação das instituições de ensino com o
CREA-PR, aproximando o sistema acadêmico do profissional”, analisa Krüger. Em 2012, foram realizadas reuniões periódicas com a indicação de delegados para a participação no
Fórum de Docentes e Discentes, que aconteceu em outubro
e estabeleceu um rol de compromissos com foco na melhoria
das relações entre o CREA-PR e as instituições de ensino.

Leia mais na edição eletrônica a Gestão 2012 em Números
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Falta de planejamento
resulta em paralisação
de obras

Foto: Rubens Nemitz Jr

Por Daniela Licht

D

ados do DIEESE apontam que
45% dos municípios paranaenses não possuem engenheiros
em seu quadro técnico permanente.
Os cerca de 870 engenheiros contratados atualmente estão concentrados em apenas dez cidades. Esse
desaparelhamento dos quadros técnicos municipais fica evidente nos
resultados apontados no Relatório
de Fiscalização de Obras Públicas
Municipais Paralisadas, elaborado
em conjunto pelo CREA-PR e pelo

Foto: Rubens Nemitz Jr
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).
Das cerca de 650 obras públicas
fiscalizadas, as principais causas de
paralisação decorrem de problemas
na fase de planejamento (26,26%),
durante a execução contratual
(21,42%), obra incompatível com interesses públicos (15,96%), motivo
não informado (14,46%), ausência
ou atraso na liberação de recursos de
convênio (12,18%) e falta de recurso
próprio (9,66%).
“As falhas no planejamento como
causa prioritária de obras públicas
paralisadas evidenciam a necessidade da recomposição dos quadros técnicos das prefeituras e da valorização
da inserção do profissional das áreas
tecnológicas dentro do município”,
demanda o presidente do CREA-PR,
engenheiro civil Joel Krüger.
“Adotaremos medidas institucionais em relação às entidades que não
encaminharam as informações solicitadas pelo TCE-PR, vamos ampliar as
atividades de fiscalização conjunta
entre o Tribunal e o Conselho, além
de tomarmos medidas de conscientização do gestor público e desenvolvermos um programa de divulgação
das informações sobre execução de
obras e sensibilizarmos a sociedade

quanto ao seu papel de fiscalização”,
fala o presidente do TCE-PR, Fernando Guimarães.
A fiscalização foi direcionada às
750 obras cadastradas como paralisadas no Sistema de Informações
Municipais (SIM-AM) por 209 prefeituras de todo o Estado. Verificou-se
a situação da obra (nas categorias
edificação, saneamento, malha viária ou urbana, parque ou praça, rodovia), além de informações sobre
sua localização, motivos da paralisação e condições de uso dos bens.
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A

foto ao lado foi tirada
durante a fiscalização
do CREA-PR e do TCE-PR e se refere à obra paralisada do viaduto localizado
na Avenida Ayrton Senna
com a PR-445, no bairro Gleba Palhano, em Londrina.

Foto: arquivo CREA-PR

Foco no controle social

Vínculo entre CREA-PR e TCE-PR agiliza e amplia fiscalização

A

parceria entre o CREA-PR e o TCE-PR é fruto de
um convênio firmado pelas entidades para a fiscalização de obras públicas e que permite a ampliação do trabalho com obras paralisadas. O grande
ganho diz respeito à troca das bases de dados entre as
duas entidades, que possibilitarão melhor eficácia da
ação fiscalizatória.
“O CREA-PR e o TCE-PR mostram com essa ação o
seu papel no controle social, atuando em prol da clareza
e da transparência das informações públicas”, ressalta
Krüger. “Ainda pior que obras superfaturadas ou com irregularidades, as obras paralisadas não entregues à so-

ciedade deixam de cumprir o seu papel social, além do
gasto aplicado nela ser jogado no lixo”.
Para o presidente do TCE-PR, o trabalho aponta a situação real e permite que o Tribunal cobre providências
dos gestores municipais com o devido respaldo técnico.
“Dependemos das informações cadastradas pelas prefeituras no SIM-AM. Essa troca de expertise e de tecnologia
possibilita o cruzamento dos dados e a comprovação desse
panorama com a atuação dos fiscais do CREA-PR”, fala. “A
tendência é expandir nossa parceria, com novo escopo de
trabalho a partir de 2014”, acrescenta. O Relatório foi apresentado à imprensa durante uma coletiva em outubro.

Paralisação revelada
- 52% das obras públicas paralisadas são
financiadas através de convênio;
- Metade das obras referem-se à construção
de edificações;
- Intervenções na malha viária urbana ou
em rodovias respondem por 27% e 13% das
obras paralisadas.

Acesse o conteúdo completo do Relatório de Fiscalização de Obras Públicas Paralisadas e
dos mapas elaborados pelo CREA-PR e pelo TCE-PR
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Paraná terá
primeira instituição
técnica avaliadora

Foto: divulgação

ITA atuará na qualificação de
materiais e processos construtivos
Por Adriana Mugnaini

O

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec) protocolou no Ministério das Cidades o pedido
de habilitação para se tornar uma Instituição Técnica
Avaliadora (ITA). Com o credenciamento, o Lactec poderá realizar
ensaios de desempenho estrutural, novos métodos, técnicas da construção civil e atuar na qualificação de materiais e de processos construtivos. Segundo o conselheiro do CREA-PR, engenheiro civil Euclesio Manoel
Finatti, este procedimento beneficiará a habitação social e vai colaborar para a
expansão do setor da construção civil do Paraná e do Sul do País. “O Brasil vive o
aquecimento na construção como um todo, principalmente de habitações de interesse social. O credenciamento traz para a nossa região maior facilidade para verificar a certificação de materiais e processos construtivos”, explica. “As empresas do
Sul poderão usar os laboratórios do Lactec para aprovação de seus produtos. Com isso, o desenvolvimento industrial do nosso Estado é incentivado”,
adiciona. O pedido de habilitação do Lactec será analisado pela Comissão
Nacional do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (CN-SINAT).
“Termos uma ITA no Paraná também será um estímulo para o setor
da construção civil no Sul do Brasil, que está carente de uma instituição
como essa. É um ganho para a sociedade brasileira, uma vez que as ITAs
estão voltadas aos programas habitacionais, de extremo interesse social”,
afirma o superintendente do Lactec, engenheiro civil Omar Sabbag
Filho. O Brasil possui hoje um déficit de seis milhões de habitações
populares. Cerca de 50% de todos os investimentos realizados
no País estão voltados à construção civil, impulsionados por
programas de habitação, como Minha Casa Minha Vida, e
de infraestrutura, como o PAC. “Quanto mais tecnologia
empregarmos na construção civil, mais sustentáveis
e mais industrializados os projetos se tornarão;
haverá menos desperdício e geração de
resíduos”, diz o presidente do Sinduscon-PR,
engenheiro civil Normando Baú.
Outro ponto levantado por Sabbag
Filho diz respeito à expansão do
próprio Lactec, que já atua em
todo
território
nacional.
“Contribuiremos com a
Foto: divulgação
aprovação de novos
CREA-PR
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métodos construtivos e materiais que, certamente,
significarão melhorias na qualidade das habitações,
assim como em processos, que podem reduzir custos
e cronogramas. Estima-se que com o tempo e a
consolidação deste novo empreendimento do
Lactec, a Instituição Técnica Avaliadora alcance
inserção internacional, não somente no
Mercosul, mas em toda a América
Latina”, resume.

NBR 15575 aumentará demanda para aprovação de materiais

O

utro ponto sensível neste
panorama é a entrada em
vigor da nova norma regulamentadora da construção civil,
a NBR 15575, a partir de março de
2013. A legislação propõe mudanças significativas para edificações
de até cinco pavimentos. “Nossa
preocupação aumenta a partir de
março do ano que vem, quando a
nova regulamentação entrar em
vigor e exigir as certificações. As
poucas ITAs existentes não são
suficientes para atender o setor,
numa época considerada de baixa
demanda”, afirma Baú. O Lactec
atuando como uma ITA dá supor-

te ao desejo das empresas de expandir seus serviços, sem precisar
recorrer aos demais Estados para
atender as necessidades por certificação. “A nova regulamentação vai gerar muita demanda para
aprovação de inúmeros materiais
e processo construtivos que ainda
não cumprem as normas. O Lactec
poderá atuar firmemente neste
mercado e, com isso, o setor construtivo paranaense sairá ganhan-

do”, ressalta Finatti.
O
Sistema
Nacional
de
Avaliação Técnica é uma iniciativa
de mobilização da comunidade
técnica nacional para dar suporte à
operacionalização de um conjunto
de procedimentos reconhecido
por toda a cadeia produtiva da
construção civil, com o objetivo de
avaliar novos produtos utilizados
nos processos de construção.

Confira entrevista completa com o superintendente do Lactec,
Omar Sabbag Filho, na revista eletrônica do CREA-PR
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Experiência
ecologicamente
correta
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Copel estuda
substituir óleo
mineral por vegetal
em transformadores
Por Adriana Mugnaini

D

esde 2003 a Copel Distribuição avalia a troca do
óleo mineral pelo óleo vegetal como material isolante nos transformadores da sua rede de distribuição. A pesquisa tem como base a busca de elementos ecologicamente corretos para os equipamentos da
empresa, uma tendência entre as concessionárias de
energia elétrica em virtude das exigências legais relacionadas aos impactos ambientais.
“Entre os estudos realizados estão os efeitos do óleo
mineral na natureza e as alternativas para minimizar
problemas causados por vazamentos e poluição”, diz o
engenheiro de manutenção de subestações da Copel,
Evandro André Konopatzki. Segundo ele, entre 2008
e 2009, a concessionária instalou 35 transformadores
com óleo vegetal em sua rede elétrica de média tensão.
Deste total, 18 são transformadores de 500kVA/15kV
no centro de Foz do Iguaçu, e 17 transformadores de
112,5kVA/15kV na região do Lago, em Cascavel, além
de outros equipamentos como religadores automáticos
e chaves a óleo que também fazem parte do estudo da
Copel e utilizam óleo vegetal para teste.
Apesar de alguns países já utilizarem massivamente
o Óleo Vegetal Isolante (OVI), no Brasil este tipo de óleo
ainda não foi totalmente difundido por ter seu custo inicial
alto. “O OVI é novo na área elétrica, mas seus valores e parâmetros de ensaios estão estabelecidos na NBR 15422”,
complementa Konopatzki. O óleo vegetal apresenta algumas vantagens ambientais sobre o OMI, dentre as quais
destacam-se os pontos de fulgor e combustão mais altos,
a elevada taxa de biodegradabilidade e a possibilidade de
CREA-PR
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reutilização do OVI como biodiesel depois de findada sua
vida útil. “Os dois óleos isolantes possuem longa vida útil
mesmo sendo regenerados por várias vezes, porém o OVI
tem a característica de poder ganhar reaproveitamento
como biodiesel”, complementa. Outros benefícios apresentados são a redução do efeito estufa, a criação de consciência ecológica e a mitigação de eventuais impactos ambientais.
O número de equipamentos elétricos que usam o
OVI na Copel aumentou para 70 transformadores de força, sendo 21 em Foz do Iguaçu, 18 em Maringá, 27 na
região de Cascavel (dos quais dez são transformadores
usados de 75kVA onde o OMI foi substituído pelo OVI)
e, por fim, cinco subestações móveis 30MVA/138kV com
aproximadamente 70 mil litros de óleo vegetal usados
nestes equipamentos. As pesquisas e a expansão do sistema elétrico incluem a aquisição de mais 250 transformadores de carga pela Copel, que utilizarão o OVI.
A Copel agora desenvolve estudos com OVI produzido a partir de outras oleaginosas que não a soja e o milho, visando evitar a utilização de produtos da cadeia alimentar tradicional. O trabalho iniciado em parceria com
o Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias
da Faculdade FAG, na região Oeste do Estado, busca desenvolver o fluido isolante derivado do crambe (Crambe
abyssinica Hochst), uma oleaginosa não comestível que
pode ser cultivada nos períodos de entressafra. O centro
de pesquisa pretende avaliar toda a cadeia produtiva da
planta, desde o cultivo até a extração do óleo e seu uso
em equipamentos de potência elétrica.
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Anuidades 2013 terão
vencimento em 31 de janeiro
Até esta data valor será o mesmo pago em 2012
Por Anna Preussler

A

anuidade de 2013 para os
profissionais das áreas tecnológicas terá o mesmo valor da
anuidade de 2012 para vencimento
em 31 de janeiro. Para os profissionais de ensino superior o valor com
desconto será de R$ 350 e para os
técnicos R$ 175. Estes valores com
desconto são para pagamento até
o último dia de janeiro. As guias
poderão ser emitidas diretamente
no site do CREA-PR – www.crea-pr.
org.br – a partir de 2 de janeiro de
2013.
Os profissionais que escolherem
o pagamento após esta data têm a
opção de pagamento em cota única
até 28 de fevereiro de 2013, com
um menor desconto, sendo R$ 370
para os profissionais de ensino superior ou R$ 185 para os técnicos;
ou ainda R$ 390 e R$ 195 para pagamento até 31 de março. Para pagamento parcelado em cinco vezes
iguais, com vencimentos para 31 de
março, 30 de abril, 31 de maio, 30
de junho e 31 de julho, o valor continua sendo de R$ 390 e R$ 195.
Os valores estão estabelecidos na
Resolução 1.043 de 2012 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia
(CONFEA), que estabelece também as
taxas de serviços, os valores das anuidades de pessoas jurídicas, multas e
taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

R$ 350
R$ 370

R$ 175
R$ 185

até 31/01/2013
até 28/02/2013
até 31/03/2013

R$ 390

R$ 195

Cota única
NÍVEL SUPERIOR

R$ 78

Parcelamento
5X

NÍVEL TÉCNICO

31/03/2013
30/04/2013
31/05/2013
30/06/2013
31/07/2013

Conforme prevê a Resolução a
ART poderá ter desconto na primeira
faixa a ser concedido pelos regionais.
Após estudo técnico de impacto econômico financeiro o CREA-PR deliberou pelo valor de R$ 50 para a faixa 1.
Atendendo à Resolução, o desconto só terá validade se aprovado e
homologado pelo CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia,
em reunião que acontecerá de 19 a
21 de dezembro. Assim que o desconto seja homologado o CREA-PR informará aos profissionais. O novo valor
terá validade a partir de 1º de janeiro
de 2013.

R$ 39

Nova tabela de
taxas de ART
OBRA OU SERVIÇO VALOR
FAIXA CONTRATO (R$)

R$

1

até 8.000

60

2

de 8.000,01
até 15.000

105

3

acima de
15.000,01

158,08

Acesse a Resolução 1.043/2012 do Confea na íntegra
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Tecnologia a favor da
acessibilidade
Equipamento aplica “multa moral” a
quem ocupa indevidamente vagas de
idosos e deficientes

Por Gisele Bueno

M

uitos motoristas ainda insistem em ocupar vagas de estacionamento exclusivas para idosos
e deficientes. Para tentar solucionar este problema, o engenheiro mecânico Sergio Yassuo Yamawaki,
conselheiro do CREA-PR e presidente da Comissão de
Acessibilidade do Conselho, desenvolveu um equipamento para monitorar essas vagas, chamado de “Totem
de Acessibilidade”.
De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Curitiba, entre janeiro de 2011 e agosto deste ano, os telefones da
Central 156 registraram 834 reclamações de estacionamento irregular em shoppings, supermercados, ambientes culturais e gastronômicos da capital paranaense. “Muitos motoristas sem credencial
registrada ainda estacionam nas vagas exclusivas, mesmo sabendo
que este é um direito adquirido por Lei, que prevê 5% das vagas dos
estacionamentos particulares reservadas para idosos e 2% para pessoas com deficiência”, conta Yamawaki.

:
to
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“O constrangimento muitas
vezes é mais forte do que uma
multa em dinheiro”

Foto: divulgação

ho
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m
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Em caso de descumprimento, os agentes de trânsito têm de aplicar multa leve, que acarreta em três pontos na carteira de habilitação
e pagamento de R$ 53,20. O problema, segundo o engenheiro mecânico, é que há uma controvérsia sobre a possibilidade do agente entrar em locais particulares. “Isso dificulta a fiscalização e, consequentemente, o cumprimento da Lei pelos motoristas”, ressalta.
Os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam cerca de 46 milhões de brasileiros
com algum tipo de deficiência, além de 23,5 milhões de idosos. “Este é um grande problema social e o totem da acessibilidade é uma solução que beneficia cerca de 1/3 da
população brasileira, dada a importância do projeto. Já
temos alguns investidores interessados e esperamos
que até o final deste ano o produto seja viabilizado”, afirma.
Foto: divulgação
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Acessibilidade

Foto: Temaphoto
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Futuro consciente

O

engenheiro acredita no sucesso do produto
e, principalmente, em sua função educativa.
“A ideia não é trazer arrecadação, mas sim
mudar o comportamento do motorista transgressor
e resolver este problema social”, diz Yamawaki, para
quem em um futuro próximo o preenchimento das
vagas de forma irregular será mínimo. “No momento
em que este grupo de infratores se tornar uma minoria, ficará mais fácil tomar medidas enérgicas. Por enquanto, o totem de acessibilidade é a melhor solução
para resolver este descumprimento a curto prazo”.

Destaque nacional

D

epois de um ano e meio aperfeiçoando a ideia e
com a patente validada, o produto foi apresentado à comunidade durante o 4º Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para Pessoas com
Deficiência, que aconteceu em São Paulo, em agosto.
“Participamos de um espaço para as universidades e
inventores independentes de tecnologias assistivas e tivemos uma divulgação honrosa na feira. Isso reiterou a

Foto: divulgação

certeza de que esta é mais uma boa contribuição do Brasil para questões de acessibilidade”, conta o engenheiro.
Um plano de negócios permitiu planejar os custos do
produto e atestar a sua viabilidade financeira. Vinte vezes mais barato do que em outros países, o produto final
chegaria a um custo aproximado de R$ 1 mil por totem,
que pode contemplar até cinco vagas.

Como funciona o totem
da acessibilidade?

U

m sensor é aplicado sobre cada vaga exclusiva, composto por um laço magnético embutido no piso. Monitorado ininterruptamente, ele detecta a presença de
veículos ou motos, verificando se há uma credencial eletrônica registrada. “Caso o motorista tenha a credencial, o totem
emite uma mensagem de boas vindas. Do contrário, uma mensagem de texto e de voz comunica ao condutor que aquela é
uma vaga exclusiva”, explica.
Para Yamawaki, o aviso sonoro funciona como uma espécie
de “multa moral”, ouvida tanto pelo motorista irregular quanto por transeuntes presentes no local. “Este constrangimento
muitas vezes é mais forte do que uma multa em dinheiro, visto
que muitas pessoas não ligam em pagar, mas se envergonham
quando são retaliadas em público”, comenta.

Conheça o Programa de Acessibilidade do CREA-PR, que incentiva ações na área
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Segurança
no trabalho
para o bem
de todos

Foto: Temaphoto

Segurança

Paraná tem maior taxa de
mortalidade em acidentes
do trabalho na região Sul
dos últimos 21 anos
Por Adriana Mugnaini

D

ados alarmantes deixam claro
que o Brasil ainda precisa evoluir e muito quando o tema é
segurança no trabalho. O panorama
desperta a atenção quando analisadas estimativas divulgadas pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT), que sugerem que mais de dois
milhões de trabalhadores morrem
por ano em todo o País.
O Anuário Estatístico da Previdência Social-2010, elaborado pelo
Ministério da Previdência Social
do Governo Federal, mostra que o
custo anual para o País com casos
de acidente de trabalho chega a R$
57 bilhões, sem contar que os mais
de 700 mil acidentes registrados
deixam cerca de duas mil vítimas
fatais e número superior a 14 mil
profissionais
permanentemente
incapacitados.
A região Sul ocupa 6% do território nacional, está na segunda
posição em produção industrial no
País e registra 22,3% dos acidentes
contabilizados no Brasil, segundo
dados do Anuário 2012 – Revista
Proteção, somando 156.853 casos.
Em 2010, foram registrados
CREA-PR
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51.509 acidentes de trabalho no Paraná, uma redução de 5,1% em comparação a 2009. No entanto, nos últimos 21 anos o Estado tem a maior
taxa de acidentes com óbitos da região Sul. Em cada 10 mil trabalhadores, 83 perderam a vida, uma média de 50,9%. No Rio Grande do Sul,
a taxa é de 55 óbitos e em Santa Catarina, de 59 mortes. “Contudo, o
nosso Estado foi o que reduziu o número de acidentes fatais na região
Sul. De 220 em 2009 para 193 em 2010, um percentual de 12,3%. Já Santa Catarina saltou de 114 em 2009 para 152 em 2010, um aumento de
33,3%”, explica o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia
de Segurança do Trabalho do CREA-PR, engenheiro operacional eletrotécnico e de segurança do trabalho, Flávio Freitas Dinão.
A prevenção de acidentes e doenças de trabalho é uma matéria que
deve constar no planejamento estratégico de empresas e indústrias. Não
apenas pelo risco financeiro e de produtividade que pode acarretar à
gestão, mas principalmente pelo respeito
e valor à vida dos funcionários. Para Dinão,
Paraná registrou
que também é presidente da Associação
mais de 35 mil
Paranaense dos Engenheiros de Segurança (APES-PR), é preciso agir de forma pró
acidentes de
ativa para remediar eventuais problemas.
trabalho nos
São sugestões simples que trazem resultaúltimos 21 anos
dos efetivos, como manter um programa
de educação e qualificação dos colaboradores, descrever e implementar procedimentos de trabalho – em especial para aqueles que envolvem riscos com eletricidade, altura, espaço
confinado, produtos tóxicos, inflamáveis, operação de máquinas e explosivos – e análise das causas dos acidentes. “Também é necessário atender as normas regulamentadores do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), portaria 3214/78, implementar programas de Gestão de Perigo
e Risco responsabilizando a alta administração por seus resultados, im-

Segurança

plementar um sistema de Análise Preliminar de Risco e realizar
auditorias de seus programas de
prevenção de acidentes e doenças no trabalho”, complementa. A
prevenção de acidentes e doenças
no trabalho devem ser fatores de
consideração na participação de
lucros e resultados da empresa,
por serem parte do negócio.
Para se comprovar a eficácia
da prevenção em detrimento do
risco de passar por acidentes e
óbitos em ambiente de trabalho, é
preciso conhecer o outro lado. As
empresas podem responder financeiramente, judicialmente e até
comprometer sua imagem com a
falta de cuidado e instrução ao seu

Revista

quadro de funcionários. “Corre-se Foto: Stock.XCHNG
o risco de responder a ações civil
e criminal por essas ocorrências,
sofrer ações regressivas por parte
da Advocacia Geral da União, ser
passível de multas e ter o aumento
no recolhimento da taxa do Fator e
Atualização Previdenciária em até
100%”, diz Dinão, restringindo-se
aos âmbitos jurídicos e tributários.
Os acidentes contribuem para a
redução da produtividade e qualidade, geram custos com treinamento e
reposição de mão de obra e podem
trazer prejuízos financeiros às empresas. Os empregadores são responsáveis
por cumprir as disposições legais e regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho, disposta na NR-1, item 1.7. “Não basta apenas entregar
os Equipamentos de Proteção Individual e com isso achar que fizeram a sua
parte”, finaliza.

Tabela
Média de acidentes nos últimos 21 anos
(1990-2010 - Fonte: MTE/RAIS, MPS/AEPS)
AT Registrados
Nº
UF/Região Trabalhadores Típico Trajeto Doença
905

Paraná

1.805.470

29.308 3.132

R.G. do Sul

2.029.646

34.969 3.876 1.893

Santa Catarina

1.217.275

223.829 2.995

914

Sem
CAT

Total
Acidentes

Acidentes em
cada 100 mil
trabalhadores

Óbitos

Óbitos em
cada 10 mil
trabalhadores

13.344

35.887

2046

271

83

17.415

44.221

2172

246

55

914

31.342

2653

170

59

Legislação

M

ais de 30 anos após a publicação da Lei 6514/77, que regulamenta as normas necessárias para a prevenção
de acidentes de trabalho, o Brasil ainda segue na busca pela melhoria contínua das condições do trabalho
e da promoção da saúde visando à redução dos índices de acidentes, em especial os de natureza incapacitantes e os fatais.
A legislação existente possui 35 Normas Regulamentadoras (NRs), sendo as principais a NR-05 – Comissão
Interna de Acidentes do Trabalho (CIPA); a NR-07 - Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO); NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); NR-18 – Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil (PCMAT ) e o Programa Nacional de Saúde e Segurança
no Trabalho (PNSST), lançado em novembro de 2011 pela presidente Dilma Housseff.
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Paraná na dianteira
Estado está entre os que mais reciclam embalagens de agrotóxicos no Brasil
Por Adriana Mugnaini

O

Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) encaminhou em 2012 mais
de 28,65 mil toneladas de embalagens vazias de
agrotóxicos para o destino ambientalmente correto. Um
crescimento de 4,8% em relação ao mesmo período de
2011. Cinco Estados brasileiros representam 70% do total destinado, entre eles o Paraná, com a marca de 98%
das embalagens utilizadas em campo totalmente recicladas. Os outros Estados que completam a lista são: Mato
Grosso, São Paulo, Goiás e Minas Gerais.
Isto é resultado do trabalho silencioso que engenheiros agrônomos e assistentes técnicos realizam diariamente no campo, ao lado dos agricultores. Esta é a avaliação do engenheiro agrônomo Irineu Zambaldi, diretor
técnico executivo da Associação Norte Paranaense de
Revendedores Agroquímicos (Anpara). “Na Associação
são mais de 300 profissionais do Sistema CONFEA/CREA
e gerenciadores contribuindo com este trabalho, passando instruções aos agricultores em cada assistência, nas
palestras e dias de campo”, diz. Esta rede ainda é composta por profissionais da Emater, de empresas de planejamento agro, fabricantes e autônomos.
A destinação correta das embalagens diminui os riscos à saúde das pessoas e a contaminação do meio ambiente. Cerca de 93% das embalagens são laváveis, em
um processo rápido e simples, chamado de Tríplice Lavagem (veja infográfico na página ao lado), e o correto
procedimento nesta fase é de fundamental importância para o reaproveitamento do material. “Essas embaCREA-PR
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lagens quando tríplice lavadas são recicladas, podendo
voltar como uma nova embalagem ou em outros tipos
de materiais”, diz o vice-presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Osvaldo Danhoni. Os materiais não
laváveis, como sacos flexíveis ou produtos viscosos,
também merecem um cuidado especial. As embalagens
devem ser esvaziadas, tampadas, não furadas e acondicionadas em sacos de resgate próprio – big bags – para
armazenamento na propriedade, transporte e posterior devolução. “O agricultor terá um ano para devolver
a partir da data da compra. Na nota fiscal é indicada a
obrigatoriedade da devolução e o endereço da unidade
recebedora”, complementa Zambaldi.
Para atender aos agricultores em todo o Paraná há
um sistema de recebimento de embalagens, o Transbordo Itinerante, que se desloca aos municípios em datas
agendadas. São 12 Associações no Estado que garantem
o atendimento de todos os municípios por 14 centrais e
58 postos de recebimentos. Somente a Anpara é responsável por 32 cidades na região de Londrina e a unidade
de Cambé recebe mais de 900 mil embalagens por ano,
o que representa 330 mil quilos de materiais destinados
à reciclagem. “Em 10 anos de operações recebemos 10
milhões de embalagens”, diz Zambaldi.
Segundo o inpEV, 94% das embalagens vazias são recolhidas no pós-consumo e têm destinação correta no
Brasil. Em uma década, o Sistema Campo Limpo destinou
mais de mais de 220 mil toneladas de embalagens de
agrotóxicos. Isso representa, por exemplo, que 250 mil

Agronomia

toneladas de CO² deixassem de ser
emitidas ao meio ambiente, ganho
que corresponde a uma economia

de 571 mil barris de petróleo. “O
Brasil é o exemplo para o mundo no
recolhimento de embalagens vazias
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de agrotóxicos, onde toda a cadeia
produtiva está inserida no processo”,
finaliza Danhoni.

Cambé adere ao Dia Nacional do Campo Limpo

E

m agosto, a unidade central da Anpara realizou o Dia Nacional do Campo Limpo, tradicional evento organizado pelo inpEV para mostrar à sociedade e aos profissionais o processo operacional do sistema de
logística reversa. Cerca de 200 visitantes estiveram no local, dentre eles, o presidente do inpEV, engenheiro agrônomo João Rando, o presidente do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), engenheiro agrônomo Florindo Dalberto, o vice presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Osvaldo Danhoni, e o presidente
da Anpara, engenheiro agrônomo Walter Bussadori Junior. Também participaram do evento professores e
estudantes de agronomia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Centro Universitário Filadélfia (Unifil)
e Colégio Olavo Bilac, de Ibiporã.
Neste ano, os organizadores homenagearam o agricultor Waldemiro Kopp, de Cambé, que por 33 anos
lavou e guardou as embalagens de agrotóxicos utilizadas em sua propriedade. “Ele nunca permitiu enterrar,
queimar ou deixar que sucateiros ambulantes as levassem. Aceitou entregá-las em 2002 quando se certificou
que teriam uma destinação ambientalmente correta”, explica Zambaldi. O agricultor realizou o procedimento
de lavagem e acondicionamento muito tempo antes da legislação ser criada. “É o melhor exemplo de
consciência ambiental que encontramos no Brasil”, finaliza.

Funcionamento da Tríplice Lavagem
Processo abaixo deve ser repetido três vezes

Lembre-se
de repetir os
ítens 3 e 4
três vezes

Veja na revista eletrônica: as entrevistas completas dos engenheiros agrônomos Irineu Zambaldi e Osvaldo
Danhoni e o Caderno do Professor – Programa de Educação Ambiental Campo Limpo – Ciclo de Vida das
Embalagens do inpEV
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Precisão nas
alturas
Simepar faz monitoramento
aéreo inédito no Brasil
Foto: divulgação

U

ma nova tecnologia aplicada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) para coletar dados
em regiões agrícolas e ambientais permite atingir áreas remotas com um veículo
aéreo não tripulado e totalmente
Sistema
automatizado – chamado de vant –,
inovador
que reúne as informações e regrespermite
sa para a base de lançamento. “A
atingir áreas
precisão e a diminuição dos riscos a
que as equipes de campo estão su- remotas com
segurança
jeitas seriam os aspectos mais inovadores desse projeto”, fala o físico
e pesquisador do Departamento de Integração Tecnológica do Simepar, José Eduardo Gonçalves, que defende
o uso de vants em inspeções frequentes de áreas de
difícil acesso. “Ele permite identificar qualquer tipo de
degradação ambiental de forma rápida, corrigindo o
problema antes que se agrave”.
O inovador sistema substitui o modelo anterior,
que consistia no monitoramento executado por
um observador caminhando pelo percurso ou o
reconhecimento aéreo com helicópteros tripulados.

Por Daniela Licht

“Muitas vezes, o ponto de visão do observador não
permite identificar problemas, o que não acontece com
a utilização do vant”, ressalta Gonçalves.
O trabalho é realizado por um aeromodelo
transformado em vant pela integração de um piloto
automático com câmera digital de alta resolução. Com
a tecnologia e o conhecimento adquiridos, o Simepar
está apto a elaborar e configurar o vant de acordo com
a missão que deverá sem cumprida. Essa prestação de
serviço já é usada pela Companhia Hidroelétrica do São
Francisco (CHESF), Companhia Paranaense de Energia
(COPEL) e Petrobras.
A ideia é ampliar a abrangência e utilizar o
equipamento nas áreas de saúde e sustentabilidade.
“Os dados coletados podem servir para que indústrias
poluentes, por exemplo, planejem suas atividades
produtivas”, observa Gonçalves.
Foto: divulgação

Processo com baixo custo
e grande benefício

D

esenvolvida a partir de 2008 pelo Simepar, em
parceria com o curso de Engenharia Ambiental da
Universidade Federal do Paraná, a interface gráfica do sistema define o plano de voo, que pode ser programado de torres, subestações, linhas de transmissão e
oleodutos, entre outros.
O monitoramento aéreo por vants demanda conhecimento e integração tecnológica. São ferramentas
de custo reduzido e grande benefício que permitem ao
setor elétrico monitorar as bordas de reservatórios; ao
CREA-PR
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ambiental fiscalizar áreas de preservação permanente e ao setor público usar o sistema na gestão de
obras em rodovias e estradas vicinais.
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Reaproveitamento do solo
escavado na pavimentação
Carla Isabel Parellada | cparellada@smop.curitiba.pr.gov.br
João Carlos Vidal Filho | jvidal@sgm.curitiba.pr.gov.br
Jurema Vaz Cordeiro | jurcordeiro@smop.curitiba.pr.gov.br
Luciano Almeida Canto | lcanto@sgm.curitiba.pr.gov.br
Nádia Mara Kalluf Souto | nsouto@sgm.curitiba.pr.gov.br

C

onseguir o máximo de rendimento econômico com
o mínimo de impacto no meio ambiente tornou-se
um desafio cada vez maior para a engenharia nos
dias atuais. Em relação aos impactos das obras públicas,
até pouco tempo, suas consequências, não eram analisadas, apesar dos efeitos de suas atividades atingirem diretamente a população, como: poluição do ar, das águas,
do solo, saneamento básico deficiente e exploração sem
considerar a preservação e a conservação dos recursos
naturais.
O maior impacto ambiental causado pelas obras
de pavimentação deve-se à escavação do solo original,
que é removido por não possuir suporte suficiente
para compor o novo pavimento.
A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC),
em sintonia com o conceito de desenvolvimento
sustentável, busca projetar e executar suas obras
urbanas visando minimizar os danos à natureza.
A antiga BR-116, urbanizada para se transformar
na Linha Verde, foi projetada com profunda
responsabilidade ambiental, com parque linear e
ciclovias acompanhando todo o trajeto da avenida.
A implantação desse eixo de desenvolvimento
em Curitiba dará nova configuração para o trecho
urbano da Rodovia BR-476, incorporando-o ao
sistema viário municipal, definido como um novo
corredor de transporte coletivo para Curitiba e Região
Metropolitana, integrado ao uso do solo e ao sistema
viário.
Neste trabalho, estudou-se a viabilidade do
reaproveitamento do solo escavado nas obras de
pavimentação como camada vegetal no plantio de

grama, forrações e árvores. Foram coletadas amostras
de solo em área a ser escavada na obra da Linha
Verde, entre a Av. Santa Bernadethe e a Universidade
Federal do Paraná. Com a análise dos resultados
obtidos em laboratório, verificou-se a necessidade
da correção das características físico-químicas do
solo, deixando-o apto para atender as especificações
técnicas mínimas exigidas pela PMC.
Entre essas correções, o plantio de grama,
serviços de limpeza da área, conformação do terreno,
colocação e correção da camada de solo, plantio da
vegetação determinada e a cobertura por uma outra
camada de solo mais fértil, para manter a umidade e
facilitar a fixação na área plantada.
O impacto ambiental de uma obra é visível
pela vizinhança e comunidade local podendo
comprometer o objetivo de sua execução. Portanto,
quanto maior a precisão no levantamento de todos os
impactos ambientais, das medidas preventivas e de
monitoramento, bem como das medidas mitigadoras,
menor será a chance do empreendimento prejudicar
os recursos ambientais.
Com a elaboração deste trabalho, concluiuse que o reaproveitamento do solo removido
das obras de pavimentação da Linha Verde, com
as devidas correções em suas propriedades, é
viável e compensador, tendo em vista que reduz
consideravelmente a quantidade de solo fértil
extraído de jazidas naturais, preservando o solo
original e o meio-ambiente, além de diminuir o
volume de material escavado e transportado, com
conseqüente economia no valor da obra.
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Qualidade
legitimada
Programa de Excelência do CREA-PR
certifica mais nove profissionais no Paraná
Foto: divulgação

Por Daniela Licht

A

possibilidade de avaliar o nível de qualidade dos
seus serviços e conhecer as melhores práticas de
execução motivaram o engenheiro civil Alexandre Guedes Batista, de Maringá, a participar do Programa de Excelência do CREA-PR.
Batista inscreveu no programa uma obra de empreendimento com fins industriais, que demanda atenção
extra nas fases de planejamento e controle. “O sucesso destes empreendimentos está diretamente relacionado à entrega no prazo e dentro do custo estipulado,
tendo pouca margem para variação”, explica. “O aquecimento da construção civil pede bons profissionais. A
certificação de que as práticas utilizadas atendem aos
parâmetros estabelecidos pelo CREA-PR proporciona ao
profissional maior confiabilidade junto ao cliente, que

Foto: divulgação
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se sentirá seguro na hora da contratação”, afirma.
Assim como Batista, o engenheiro civil José Ricardo
Parra de Oliveira, de Apucarana, viu na participação no
programa uma possibilidade de reaver o conhecimento
obtido na Academia. “Foi uma experiência positiva e
trouxe a responsabilidade de executar obras com mais
qualidade e segurança”, garante. “O programa trouxe
a obrigação da ética, da responsabilidade social e ambiental, fatores que contribuíram com meu crescimento
profissional”.
Segundo o engenheiro civil André Oliveira, de Londrina, o programa representou um divisor de águas em
sua carreira. “Ele diferencia o profissional que executa
e planeja verdadeiramente a obra daquele que apenas
assina papeis”, fala. “Muitas pessoas ainda acham a presença do engenheiro onerosa e desnecessária. Comprovei na prática que sem o engenheiro de execução a qualidade final da obra se apresenta de uma forma muito
inferior”.
Para ele, o grande diferencial é apresentar a certificação aos clientes e comprovar a qualidade dos serviços
prestados. “O programa evidencia para a sociedade a
grande diferença entre os bons profissionais e aqueles
nocivos às boas técnicas de engenharia”.
O trio de profissionais foi certificado pelo Programa
de Excelência do CREA-PR em Execução de Edificações
e receberá um Selo de Excelência, atestando a competência, ética, legalidade e qualidade de suas atividades.
“O CREA-PR se preocupa constantemente com a capacitação dos seus profissionais e deseja que a cada dia
a qualidade dos nossos projetos e obras seja ampliada
e melhorada, com foco na excelência de nossas atividades”, resume o presidente do Conselho, engenheiro civil
Joel Krüger.

Programa de Excelência
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Em 2012, mais nove profissionais
paranaenses foram certificados no Programa de Excelência do CREA-PR. Confira os nomes:
Engenheiro civil Alexandre Guedes Batista
Certificado em Execução de Edificações
Engenheiro civil André Oliveira
Certificado em Execução de Edificações
Engenheiro civil José Ricardo Parra de
Oliveira
Certificado em Execução de Edificações

Qualificação

A

lém da certificação, o Programa de Excelência do CREA-PR
oferece cursos de ensino à distância segmentados em quatro eixos: Excelência em Planejamento de Edificações, Excelência em Execução de Edificações, Excelência em Manutenção
de Edificações e Excelência em Licenciamentos Ambientais. Informações e inscrições podem ser feitas no link http://www.crea-pr.
org.br/pep/

Certificação

O

Programa de Excelência do CREA-PR traz melhorias ao
campo de trabalho da Engenharia, Agronomia e Geociências, com foco na excelência do exercício profissional.
Além do aperfeiçoamento técnico adquirido nos Cursos de Ensino
à Distância (CEAD) oferecidos pelo Programa, é possível receber
a certificação, que reconhece e mostra que o profissional realiza
suas atividades com competência, ética, legalidade e alto grau de
exigência.
Para obter a certificação, o profissional precisa desenvolver um
projeto real de obra, considerando todos os itens aplicados ao seu
cotidiano. Após a certificação da banca examinadora, ele receberá
um selo de qualidade e terá um relevante diferencial com relação
aos seus concorrentes de mercado. Mais informações sobre o programa no link www.crea-pr.org.br/pep

Engenheiro mecânico Carlos Alberto
Bueno Rego
Certificado em Planejamento de Edificações, projeto de instalações mecânicas-centrais de gás
Engenheiro eletricista Laudo Corrêa de
Miranda
Certificado em Planejamento de Edificações, projeto elétrico
Engenheiro civil Nivaldo Barbosa de
Lima
Certificado em Planejamento de Edificações, projeto estrutural
Engenheiro civil Paulo Roberto dos
Santos Ribeiro
Certificado em Planejamento de Edificações, projeto estrutural
Engenheira eletricista Vania Canova
Silveira
Certificada em Planejamento de Edificações, projeto elétrico e de tubulações
telefônicas
Engenheiro civil Irineu Ribicki
Certificado em Planejamento de Edificações, projeto de prevenção contra
incêndios.

Acesse aqui e veja os demais profissionais certificados pelo
Programa de Excelência do CREA-PR
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Atribuições
profissionais
em pauta
19º Fórum de Docentes
e Discentes mostra novo
formato na edição deste ano
Por Gisele Bueno

A

s reuniões prévias nas diversas modalidades profissionais realizadas no primeiro semestre em
todo o Estado moldaram o novo formato do Fórum de Docentes e Discentes. A 19ª edição do evento,
que aconteceu em outubro, em Curitiba, apresentou o
resultado desses encontros, organizados para definir os
conhecimentos necessários e responsabilidades de cada
atribuição profissional.
Cerca de 180 pessoas, entre coordenadores e estudantes das áreas de Engenharias, Agronomia e Geociências registrados no Conselho acompanharam os debates.
A importância do Sistema na formação profissional
foi o gancho da maioria das palestras. “Apenas 43,9%
dos coordenadores de curso realizam consultas ao Sistema CONFEA/CREA para a criação de cursos ou modificações curriculares”, comentou o presidente da Comissão
de Educação do CREA-PR e coordenador dos cursos de
Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Tuiuti do
Paraná, engenheiro civil Luiz Capraro. Ele apresentou
o passo a passo para elaborar uma grade curricular de
acordo com as diretrizes vigentes na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) e conduziu uma dinâmica soFoto: Temaphoto
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bre o tema. “Agradeço ao CREA-PR por oportunizar aos
coordenadores de curso a participação ativa no processo
decisório do Sistema”, disse.
“Enalteço a importância desta iniciativa em aproximar o Sistema das instituições educacionais. Este é um
modelo que deve servir de exemplo aos demais Conselhos Regionais”, disse o conselheiro Federal representante das Instituições de Ensino Técnico, técnico mecânico Luis Eduardo Quitério, que participou do Fórum em
nome do presidente do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia (CONFEA), engenheiro civil José Tadeu da
Silva, juntamente com o conselheiro Federal representante do Paraná, engenheiro civil Francisco José Teixeira
Coelho Ladaga.

Experiência inédita
Neste ano, o membro dirigente da Regional Pato
Branco do CREAJr-PR, estudante de Engenharia Florestal
Elvio Maurício Avila Nunes, participou pela primeira vez
do Fórum de Docentes e Discentes. O futuro profissional
percebeu o valor da experiência para o aperfeiçoamento acadêmico e reiterou a importância da discussão das
atribuições de cada modalidade. “Aprendi muito durante
o Fórum, com palestras e dinâmicas esclarecedoras”, resumiu.
“O Fórum foi bastante produtivo e cada modalidade tomou um rumo diferente, com os direcionamentos
que os participantes julgaram apropriados e convenientes”, disse o assessor de Apoio às Instituições de Ensino
do CREA-PR, engenheiro agrônomo Lineu Guasque. “A
presença de conselheiros Federais contribuiu para sanar
algumas dúvidas. Além disso, eles presenciaram a preocupação do CREA-PR com questões relacionadas à formação
profissional e ao exercício das profissões”, conclui.

O Desenvolvimento do Paraná é fruto do trabalho dos
profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências,
Técnicas e Tecnológicas.

CREA-PR valoriza as Proﬁssões e Reconhece
os proﬁssionais habilitados.
Fale Conosco através do site www.crea-pr.org.br no item Comunicação.
www.facebook.com/creapr

