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Exponho um assunto que 
ameaça a carreira dos 
engenheiros civis autô-

nomos. Exerço a profissão há 
quase 30 anos e sempre observei 

que o CREA-PR foi muito atuante em 
defesa dos profissionais que trabalham em em-

presas públicas ou privadas, em especial protegendo 
os engenheiros das prefeituras.

Nós, autônomos, ficamos relegados à própria sorte, 
muitos abandonando a profissão.

Devido ao bom momento que atravessa a construção 
civil e a criação da tabela de honorários mínimos, os au-

tônomos conseguem viver quase que exclusivamente da 
profissão, mas uma ameaça gravíssima está se manifestando 
e pode por fim à carreira caso nenhuma medida seja tomada.
Os Planos Diretores Municipais aumentaram as dificuldades 
para a obtenção de um alvará de construção. A isso se somam 
as exigências de outros órgãos ocupados principalmente por 
arquitetos, que querem apenas para si o direito de desenvol-
ver projetos arquitetônicos.
Só há uma forma de evitar que se estabeleça o caos, que é 
iniciarmos imediatamente uma campanha com a ajuda do 
CREA-PR para a emissão automática do alvará de construção. 
Assim, as prefeituras, além de economizar, terão mais tempo 
para visitar as obras, e se constatarem qualquer descumpri-
mento, lhes caberá a tarefa de embargá-las ou comunicar ou-
tros órgãos. Espero ser apoiado nesta pretensão. 
Engenheiro civil Diógenes Caetano dos Santos Filho
CP: 15308-D-CREA-PR

Resposta:
Prezado Diógenes
Agradecemos a sua colaboração e informamos que o CREA-PR 
está formalizando o convênio Agiliza Obra, uma parceria com 
as prefeituras municipais já implantada em Foz do Iguaçu e 
Maringá, em fase avançada em Curitiba, Londrina e Guaratu-
ba. O CREA-PR está à disposição dos municípios paranaenses 
que queiram implantar este instrumento de desburocratiza-
ção e reconhecimento à responsabilidade e 
autoridade técnica dos profissionais parana-
enses.
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Revista

Leia a resposta na íntegra na revista 
eletrônica do CREA-PR

Sua opinião é importante. 
Escreva através do link Fale Conosco

no site www.crea-pr.org.br



Editorial EXPEDIENTE

Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curiti ba-PR, CEP 80.060-240
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Na primeira edição de 2013 da Revista do CREA-PR apresenta-

mos um balanço das principais obras em infraestrutura que 

o Paraná realiza para reduzir os diversos gargalos logísti cos 

que enfrentamos. São investi mentos mais do que necessários e que 

também ampliam o campo de oportunidades aos profi ssionais das 

Engenharias e Geociências.

O atual prefeito da capital paranaense, o advogado Gustavo Fruet, é 

outro importante personagem entrevistado nesta edição. Após vencer 

uma disputa bastante acirrada, terá o desafi o de resolver temas polêmi-

cos como a licitação do metrô, retomar a qualidade do transporte públi-

co e fi nalizar as obras para a Copa do Mundo, a maioria delas já em an-

damento. De maneira franca, Fruet falou sobre esses e outros desafi os 

em entrevista exclusiva para a Revista do CREA-PR.

Outra matéria que merece atenção especial é sobre uma mudança 

de paradigma, observada em diversos campos da Engenharia, com 

o crescimento da parti cipação feminina. Nesta edição apresentamos 

uma matéria sobre o avanço 

das mulheres na Agronomia, 

que graças à dedicação e 

competência vêm derru-

bando anti gos preconceitos.

Uma boa leitura e até a 

próxima edição!

Presidente 

Engenheiro civil Joel Krüger
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O livro As Virtudes do Bem-Morar, de autoria da arquiteta Elizabeth Amorim de Cas-
tro e da antropóloga Zulmara Clara Sauner Posse, reúne 122 obras das 220 realiza-
das pelo engenheiro civil Eduardo Fernando Chaves, que atuou profissionalmen-

te em Curitiba entre 1912 e 1943. Graduado pela Faculdade de Engenharia do Paraná, 
Chaves foi responsável pela primeira sede do Banco do Brasil no Paraná, localizada em 

Curitiba, e um dos fundadores do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná 
(SENGE-PR). Editado pela Fundação Cultural de Curitiba, pode ser adquirido na 

Livrarias do Passo ou na Livrarias Curitiba a R$ 60.  

Solos das Regiões 
Metropolitanas de 

São Paulo e Curitiba

O objetivo do livro – edi-
tado pela Associação 
Brasileira de Mecânica 

dos Solos (ABMS), com apoio 
da Comissão Técnica TC305 - 
Geotechnical Infrastructure for 
Megacities and New Capitals 
e da Sociedade Internacional 
de Mecânica dos Solos e Enge-
nharia Geotécnica (ISSMGE) – 
é reunir e atualizar o conheci-

mento sobre temas como a geologia local, condições 
hidrogeológicas, resistência e deformabilidade dos 
solos sedimentares e residuais, entre outros. Vendido 
a R$ 150 na ABMS, pelo telefone (11) 3768-7325.  

CREA-PR amplia atendimento a surdos 

Preocupado em oferecer mais acessibilidade 
e comunicação plena aos seus usuários, o 
CREA-PR amplia suas formas de atendimento 

a surdos. Desde o final de 2012, o CREA-PR testa 
aparelhos V-PADs, que facilitam a comunicação 
entre surdos e ouvintes. A comunicação é feita por 
sistema de vídeo, com o auxílio de intérpretes. O 
atendimento a surdos via chat no sistema libras 
transcrita é feito já há dois anos.
Os aparelhos V-PADs estão instalados na Central 
de Informações e Regionais de Curitiba, Ponta 
Grossa, Pato Branco, Cascavel, Apucarana, Lon-

As Virtudes do Bem-Morar

O contrato firmado entre o Sistema CON-
FEA/CREA e Mútua com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foi 

renovado por mais dois anos e libera aos profis-
sionais das áreas tecnológicas a visualização de 
normas antes da sua efetiva aquisição. 
A proposta é fornecer um período para que 
o profissional avalie a real necessidade de 
adquirir a norma, a partir do acesso ao l ink 
www.abntcatalogo.com.br/confea. Mais infor-
mações pelo e-mail  abnt@mutua.com.br ou 
pelo telefone (61) 3348-0248.  

Convênio renovado 
entre Sistema 

CONFEA/CREA e ABNT

drina, Guarapuava e Maringá. A expectativa é que este 
atendimento seja efetivado e que a inovação e iniciativa 
do CREA-PR sirvam de inspiração para outras empresas e 
órgãos públicos.  
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Por Ana Maria Ferrarini

A Associação dos Engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná (AEDER-PR) promoveu em dezembro almoço em homenagem ao Dia 
do Engenheiro. O evento foi prestigiado por mais de 200 pessoas, represen-

tando entidades da sociedade técnica e política do Estado.
Destaque para a presença do secretário Estadual de Infraestrutura e Logís-

tica, engenheiro civil José Richa Filho. No encontro, ele apresentou o 
trabalho desenvolvido pela pasta e relatou os programas rodoviários 

em execução e os previstos pelo Governo do Paraná. “O secretário 
também exibiu um panorama de outras áreas da infraestrutura, 

abordando a situação dos portos de Paranaguá e Antonina, 
da Ferroeste e da implantação da nova autarquia Paraná 

Edificações”, conta o presidente da AEDER-PR, enge-
nheiro geólogo Rui Cezar de Quadros Assad. 

Engenharia reunida em homenagem da AEDER-PR

O primeiro profissional de 
Ponta Grossa a obter a cer-
tificação no Programa de 

Excelência do CREA-PR, engenhei-
ro civil Fausto Rafael Perreto, foi 
homenageado pela Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Ponta 
Grossa (AEAPG) com o título “Enge-
nheiro do Ano 2012”. A entrega da 
honraria aconteceu em dezembro, 
no Dia do Engenheiro, na sede da 
entidade. Na ocasião, a Construtora 

Homenagem a engenheiro em Ponta Grossa
Harmonia, representada pelos enge-
nheiros Yussef Bazzi e Joel Schmane, 
recebeu o título “Empresa do Ano”. 
Para o gerente da Regional de Pon-
ta Grossa do CREA-PR, engenheiro 
agrônomo Vander Della Coletta Mo-
reno, a homenagem é um reconhe-
cimento pelo inédito recebimento 
do Selo de Excelência em Planeja-
mento de Edificações, na modalida-
de projetos estruturais. “A certifica-
ção atesta a qualidade dos projetos 

Foto: Divulgação

do profissional, pois atendeu aos 
rígidos requisitos estabelecidos 
pelo Programa de Excelência do 
CREA-PR”, diz.
“O Dia do Engenheiro é uma data 
que merece ser comemorada pela 
classe porque é o momento de lem-
brar a importância do trabalho do 
profissional para o desenvolvimen-
to social e econômico do País”, re-
sume o presidente da AEPG, enge-
nheiro civil Roberto Pelissari. 



Entidades de classe em foco

O secretário Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, Fernan-
do Pilatti, participou da reunião da Inspetoria de Ponta Grossa, 
realizada em fevereiro para apresentar a estrutura da nova pasta 

criada pela atual gestão municipal do prefeito Marcelo Rangel. Até 2012, 
os assuntos ambientais eram tratados pela Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente. A criação da Secretaria de Meio Ambiente 
foi uma das propostas integrantes dos estudos da Agenda Parlamentar 
2012, apresentados aos candidatos a prefeito de Ponta Grossa.

“Um dos maiores desafios iniciais é solucionar a questão da destinação 
de resíduos sólidos, pois o aterro do Botuquara está próximo de atingir 
sua capacidade de armazenamento”, diz Pilatti. “A coleta de resíduos re-
cicláveis é uma das ações em andamento, em fase de orçamento para 
análise da viabilidade de sua implantação imediata, reduzindo o envio 
desses materiais ao aterro”. 
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A Prefeitura de Apucarana, o 
CREA-PR e a Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de 

Apucarana (AEAA) renovaram o con-
vênio do Programa Casa Fácil. Por 
meio desta parceria, famílias com 
renda de até três salários mínimos 
podem obter projetos gratuitos e 
assistência técnica na execução de 
moradias de até 70 m², bem como 
a isenção de taxas do CREA-PR e da 
Prefeitura.
Participaram do ato da renovação 

do convênio o prefeito Beto Preto, 
o secretário de Obras e Serviços Pú-
blicos e vice-prefeito, Sebastião Fer-
reira Martins Junior, e o presidente 
da AEAA, engenheiro civil Alcides 
Vicente Júnior. A competência da 
AEAA neste convênio é a de elaborar 
o projeto da obra e prestar acompa-
nhamento técnico na execução.
Criador do Programa Casa Fácil, em 
1989, ao CREA-PR cabe isentar a 
obra de taxas como a de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART). 

A isenção de taxas municipais, como 
as de aprovação do projeto e de ISS, 
está sob a responsabilidade da Pre-
feitura Municipal.
Para o secretário de Obras e Ser-
viços Públicos, o convênio é fun-
damental para as famílias de baixa 
renda de Apucarana, pois permite a 
essa parcela da população o acesso 
a uma casa durável e segura. No ano 
passado, 117 famílias de Apucarana 
foram atendidas pelo programa.
Os interessados em participar 
devem comparecer à sede da 
AEAA, localizada na Rua Guara-
puava, 580. Os documentos exi-
gidos são escritura ou contrato 
do lote, comprovante de renda 
de até três salários mínimos e 
comprovante de não possuir dé-
bitos com a Prefeitura. Normal-
mente, o prazo entre o pedido 
e a entrega de projeto é de 20 a 
30 dias. 

Renovado Programa Casa Fácil em Apucarana

Foto: Divulgação

Criação da Secretaria de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa é resultado da Agenda Parlamentar

Foto: Divulgação
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Dobrar o número de palestras 
técnicas e de produtos, au-
mentar o  número de associa-

dos e convênios e combater a infor-
malidade mantendo o alto nível dos 
profissionais. Estes são os desafios 
que a Associação Regional de En-
genheiros e Arquitetos de Cianorte 
(AREARC) quer superar neste ano. 
O presidente da entidade, enge-

AREARC investe em capacitação dos profissionais e apresenta nova sede

Foto: Divulgação

A diretoria da Associação dos Engenhei-
ros e Arquitetos de Guarapuava (AEAG) 
realizou em janeiro sua primeira reunião 

ordinária de 2013. O encontro contou com a participa-
ção de profissionais associados à entidade, dentre eles o 
presidente e conselheiro Massanori Hara e o atual secre-
tário Municipal de Habitação e Urbanismo, engenheiro 
cartógrafo Flavio Alexandre. 
Na reunião foram discutidos assuntos como a renovação do 
convênio do Programa Casa Fácil, a apresentação do calendá-
rio de reuniões para o ano, a formação do Conselho de Ética 
da AEAG e a solicitação de representante para o CONSIDADE. 
Na pauta do encontro também foram apresentadas propostas 
e sugestões para a reformulação do Código de Obras e Lei de 
Zoneamento, que serão enviadas ao município. Também foi 

recebido o ofício do engenheiro civil Geraldo Canci, solicitan-
do o seu afastamento do quadro de associados. O profissional 
assumiu a gerência da Regional Cascavel do CREA-PR. Foi subs-
tituído na Regional Guarapuava pelo engenheiro eletricista 
Thyago Giroldo Nalim. 
Durante a reunião, o conselheiro Massanori Hara relatou as-
suntos da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Plenário 
do CREA-PR. Em 2013, o engenheiro civil integrará as comis-
sões de Tomada de Contas, de Análise de Taxas, de Ética Pro-
fissional e Organizadora Regional para o 8º CEP - Congresso 
Estadual de Profissionais. Também participará do Grupo de 
Trabalho de Avaliação de Acidentes em Obras. 

Primeira reunião 
da AEAG debate 
temas como 
Casa Fácil

Foto: Divulgação

nheiro civil Luiz Fabiano Caldero-
ni, também informa que, em 2013, 
será discutida com a administração 
pública a inserção de profissionais 
qualificados nas áreas técnicas do 
município. O presidente cita como 
exemplos a Engenharia Sanitarista, 
de Trânsito, Elétrica e de Alimentos, 
entre outras. “Investiremos em cur-
sos e palestras para incrementar a 

valorização de nossos profissionais”, 
diz.
A AREARC está instalada numa área 
de 496 m², localizada no Centro Cívi-
co de Cianorte. “A estrutura foi cons-
truída com empenho de todos os 
profissionais associados, por meio 
de contribuição espontânea realiza-
da desde a fundação da entidade”, 
conta o presidente. 
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Dois engenheiros integrantes da Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Arapongas (ASENARAG) passam a integrar a 

administração municipal e participarão da elabora-
ção de políticas públicas. 
O prefeito de Arapongas, Padre Beffa, nomeou o se-
cretário da associação, engenheiro civil Justo Mar-
ques, como secretário Municipal de Agricultura, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos. O tesoureiro 
da ASENARAG, engenheiro civil Pedro de Marco, foi 
empossado como presidente da Companhia de De-
senvolvimento de Arapongas (Codar).
O engenheiro eletricista e de segurança no trabalho 
Fauzi Geraix Filho, presidente da ASENARAG, come-
morou a participação política dos associados e en-
fatizou a importância da presença de profissionais 
técnicos em cargos públicos do município.  

ASENARAG participa da elaboração de políticas públicas de Arapongas

A presidente da Associação dos Engenheiros Civis 
de Irati (ARECI), engenheira civil Diana Serbai, co-
ordenou a primeira reunião da entidade realizada 

em janeiro deste ano. Foram tratados com a diretoria as-
suntos referentes à aprovação de projetos, fiscalização muni-

Aprovação de projetos na pauta de reunião da ARECI
Foto: Divulgação

Foto: divulgação

cipal e outros temas relacionados à Engenharia.
Participaram da reunião a diretoria da ARECI, associados e os 
secretários de Obras e Serviços Urbanos de Irati, engenheiro 
civil Flávio André Sinderski, e o de Arquitetura, Engenharia e 
Urbanismo de Irati, arquiteto Vitor Smolka. 
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Na primeira reunião do ano da diretoria da Asso-
ciação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de 
Marechal Cândido Rondon (AREA-MCR), realizada 

em janeiro, foi apresentada e aprovada a nova tabela de 
honorários da entidade para 2013 e a prestação de contas 
de 2012.
Durante a reunião, coordenada pela presidente da entida-
de, arquiteta Adriana da Silva Brescovitt, também foi feita 
a transferência de patrimônio para a nova diretoria. Na 
oportunidade, o engenheiro civil Israel Ferreira de Melo, 
agradeceu às entidades e aos profissionais pelos anos 
que esteve na gerência da Regional Cascavel do CREA-PR. 
Melo deixa a gerência para assumir cargo na Secretaria de 

AREA-MCR aprova nova tabela de honorários

A diretoria da Associação de Engenheiros e Arqui-
tetos de Maringá (AEAM), gestão 2013-2014, foi 
empossada em dezembro, durante as comemo-

rações do Dia do Engenheiro. Nivaldo Barbosa de Lima 
foi empossado, sucedendo Altair Ferri, na presidência da 
entidade. Os dois são engenheiros civis. Na posse, acom-
panhada pelo presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel 
Krüger, Lima lembrou que a construção civil continua aque-
cida, gerando inúmeras oportunidades de serviços para os 
profissionais das Engenharias. Entre outras ações, afirmou 
que a diretoria continuará a promover eventos profissio-
nais e sociais, buscando parcerias junto à Academia e ao 
setor privado para realizar cursos de especialização. “Fare-
mos pesquisas para levantar as necessidades e levar mais 
serviços aos associados”, diz Lima, frisando a necessidade 
de estar junto do CREA-PR na realização de ações de valori-
zação e capacitação dos associados. 

Nova diretoria da AEAM toma posse Foto: Divulgação

Esporte do Estado do Paraná e apresentou aos presentes 
seu substituto, o engenheiro civil Geraldo Canci. 
Na ocasião, foi agendada a primeira reunião de trabalho 
para a preparação do 8º CEP - Congresso Estadual de Pro-
fissionais. 
Participaram do encontro da AREA-MCR os membros da 
diretoria e mais de 20 profissionais da entidade, entre 
eles os conselheiros titular e suplente, engenheiro eletri-
cista João Pletsch, e o engenheiro civil Marcondes Luiz da 
Silva, que tiveram seus mandatos encerrados em dezem-
bro de 2012. Na reunião, destaque para a presença do en-
genheiro civil Vitor Giacobbo, que concorreu ao cargo de 
prefeito da cidade nas últimas eleições. 

Foto: Divulgação
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Cascavel sediou no começo de 
fevereiro o Show Rural 2013, 
evento tecnológico anual pro-

movido pela Coopavel Cooperativa 
Agroindustrial. 
Em sua 25ª edição, neste ano o Show 
Rural registrou mais de 200 mil visitan-
tes, 4,9 mil experimentos, 250 apre-
sentações técnicas e 430 expositores. 
Entre eles o CREA-PR, que dividiu um 
estande com a Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de Cascavel 
(AREAC) e a Federação dos Engenheiros 
Agrônomos do Paraná (FEAP). O espaço 
foi visitado por autoridades como os 
presidentes do CREA-PR, engenheiro 
civil Joel Krüger, da FEAP, engenheiro 
agrônomo Luiz Antonio Correia Luc-
chesi, da AREAC, engenheiro agrôno-
mo Milton Locatelli, do Instituto Agro-
nômico do Paraná (IAPAR), engenheiro 
agrônomo Florindo Dalberto, da Asso-
ciação Brasileira dos Engenheiros Agrí-
colas, engenheiro agrícola Valmor Piets-
ch, e da Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Cascavel (AREAC), enge-
nheira civil Suzely Soares, entre outros. 
“O Show Rural é um exemplo de organi-
zação primorosa, não apenas nas ques-
tões que envolvem a Agronomia, que é 
seu foco principal. Em cada canto é pos-

CREA-PR e entidades participam do Show Rural 2013, evento 
tecnológico que é referência mundial 

sível perceber o cuidado, a atenção, a 
logística perfeita, que servem de exem-
plo para todas as áreas da Engenharia”, 
parabenizou Krüger. 
O presidente da FEAP, por sua vez, tam-
bém destacou a grandiosidade e a orga-
nização do evento. “Sem dúvida alguma, 
o Show Rural faz jus ao lema da bandei-
ra nacional, ordem e progresso”, desta-
cou Lucchesi, que recepcionou no estan-
de futuros engenheiros agrônomos da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
“Esta é uma experiência que agrega em 
muito aos alunos, porque saem das sa-
las de aula para conhecer na prática o 
que estudam. Esta interação é de suma 
importância, uma vez que os futuros pro-
fissionais precisam das entidades para a 
sua devida valorização profissional”, disse.
O coordenador geral do Show Rural 
2013, engenheiro agrônomo Rogério 
Rizzardi, agradeceu pela homenagem 
recebida no início deste ano, quando 
foi agraciado com a Medalha do Mérito 
pelos serviços prestados à Engenharia e 
à Agronomia paranaenses, junto com a 
inscrição no livro do mérito do CREA-PR 
(matéria na íntegra na página 15). “Este 
foi o prêmio mais especial recebido ao 
longo de minha carreira, pois fui indica-
do pelos meus colegas de profissão, o 

Entidades de classe em foco

que, sem dúvida, emociona”, comentou.
Durante o encontro, o presidente do 
CREA-PR destacou que pretende am-
pliar a participação do estande do Con-
selho na próxima edição do Show Rural. 
“Fica lançado o desafio para todos nós, 
de realizarmos um trabalho ainda me-
lhor em 2014”, finalizou.  

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Por uma administração participativa
Por Adriana Mugnaini

Eleito prefeito de Curitiba em 2012, com 60,65% dos votos (597.200 eleitores), Gustavo Fruet (PDT) assumiu o 
cargo no início do ano com propostas audaciosas, como aumentar o investimento do orçamento público em 
educação – de 26% para 30% –, ampliar o atendimento nas unidades de saúde, construir 15 mil moradias para 

a população de baixa renda, contratar pelo menos 1,5 mil guardas municipais, além de integrar os diferentes mo-
dais de transporte. Seu mandato segue até 2016, tendo à frente temas polêmicos a serem resolvidos, como as obras 
da Copa do Mundo 2014, o Metrô de Curitiba e o financiamento do transporte público, entre outros. Nesta entre-
vista exclusiva para a Revista do CREA-PR, Fruet fala sobre as iniciativas que envolvem as Engenharias e os seus in-
teresses técnicos, bem como firma um compromisso de incluir o Conselho como parceiro na administração pública.

O senhor acredita que os organismos de planejamento e 
gestão urbana da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) 
estão à altura dos desafios e demandas que são coloca-
dos hoje pela população curitibana ou precisam ser am-
pliados ou reformulados?
A Prefeitura de Curitiba tem profissionais da mais alta 
qualificação em todas as áreas. Porém, nos últimos anos, 
este potencial tem sido pouco explorado. Um exemplo 
disso é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Curitiba (IPPUC), que perdeu a capacidade de planeja-
mento. Curitiba se tornou conhecida internacionalmen-
te porque sempre encontrou soluções simples para os 

problemas das grandes cidades. É justamente este nosso 
desafio, recuperar a capacidade de pensar o futuro da ci-
dade e colocar em prática ações de médio e longo prazo.

O senhor acha possível a formulação de um pacto com a 
sociedade curitibana, a partir da revisão do modo de fa-
zer planejamento em Curitiba, inserindo no processo de 
planejamento urbano, além da dimensão técnica, a polí-
tica por meio do debate e da transparência do processo 
de planejamento?
A solução encontrada para o caso das calçadas da Ave-
nida Batel é um exemplo da nossa forma de administrar. 

Foto: Divulgação
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Para evitar novos prejuízos, convidamos a comunidade e 
os comerciantes da região para participar da definição. 
Chegamos a uma solução de consenso, que agradou a 
maioria. É assim que vamos trabalhar. As decisões da 
Prefeitura afetam diretamente a vida da comunidade. 
Portanto, nada mais justo que uma administração parti-
cipativa.

Em seu ponto de vista, por que a licitação dos transpor-
tes coletivos de Curitiba não resolveu as velhas questões 
tarifárias do sistema, onde os empresários estão sempre 
demandando tarifas maiores que os usuários podem pa-
gar, obrigando o município a colocar recursos orçamen-
tários para subsidiar a tarifa?
Sem dúvida, houve falhas no edital. É impressionante 
que, apenas dois anos depois da licitação que deveria 
equacionar o sistema, já tenhamos tantas distorções. 
Na verdade, é importante lembrar o histórico que ge-
rou o atual déficit no sistema público de transporte 
da capital e região. Tudo começou em junho de 2005, 
quando Beto Richa assumiu a Prefeitura e reduziu a 
passagem de R$ 1,90 para R$ 1,80. Passados quase 
oito anos, o sistema acumula um déficit de cerca de 
R$ 100 milhões, segundo os empresários.
Já criamos uma comissão de análise do sistema, convi-
damos o Ministério Público a participar, para saber qual 
o verdadeiro rombo. Temos que lembrar ainda que em 
2012, ano eleitoral, foi concedido subsídio do Governo 
do Estado à tarifa, para evitar que um grande reajuste 
interferisse nos planos do candidato à reeleição.
Por isso, estamos reivindicando a renovação do subsí-
dio. É uma questão de justiça social, já que o sistema de 
Curitiba está integrado com municípios da região. São 
milhares de pessoas que dependem do transporte públi-
co para chegar ao trabalho.

Em sua opinião, por que somente os empresários que já 
operavam os transportes coletivos por ônibus em Curiti-
ba participaram da licitação para a concessão da opera-
ção? Houve falhas no processo licitatório?
Como já disse anteriormente, houve falhas na elabora-
ção do edital. Não vou fazer juízo de valor, mas o fato é 
que a licitação terminou com a vitória das mesmas em-
presas que já atuavam no sistema.

Como a Prefeitura Municipal de Curitiba pretende en-
frentar a crise de mobilidade vivida por Curitiba, onde, a 
cada dia, mais passageiros migram dos modos coletivos 
de transporte para o automóvel, quando sabemos que 
a capacidade do sistema viário da cidade não foi conce-
bida para atender a maioria das viagens de passageiros 

pelo modo individual?
Como sempre disse ao longo da campanha, nossa admi-
nistração irá priorizar o transporte coletivo. Não temos 
nada contra os carros, mas os investimentos devem sem-
pre visar o bem do maior número de pessoas.
Curitiba é a única capital do Sul do País que perdeu usu-
ários no sistema de transporte público nos últimos anos. 
Calcula-se que sejam 14 milhões de passagens perdidas 
em quatro anos. Precisamos reverter esta tendência. A 
única forma de fazer isso é tornar o sistema mais atraen-
te. Para isso, precisamos de investimentos para tornar as 
viagens mais rápidas e confortáveis.
Se as pessoas souberem que de ônibus levarão dez mi-
nutos para chegar em determinado local e 30 minutos de 
carro, isso irá estimulá-las a usar o transporte coletivo.

As ações da PMC voltadas à mobilidade urbana têm-se 
apresentado de forma pontual e desconexa de um pla-
no geral de mobilidade. Não vemos no Plano de Mobi-
lidade/PlanMob da cidade a sustentação técnica para 
os grandes investimentos efetuados nos últimos anos, 
como a Linha Verde, o viaduto estaiado na Avenida das 
Torres ou mesmo a proposta do Metrô Curitibano. Em 
quanto tempo a PMC pretende apresentar uma nova es-
tratégia para o enfrentamento das questões de mobilida-
de urbana que contemple proposições de curto, médio e 
longo prazos?
Não é um processo simples. Ao longo dos próximos qua-
tro anos trabalharemos na mudança de conceitos e me-
lhoria do sistema. Não basta tornar o transporte coletivo 
mais eficaz. É preciso que as pessoas saibam disso e se 
disponham a deixar o carro na garagem. No máximo em 
100 dias apresentaremos diretrizes para Linha Verde e 
metrô. O viaduto estaiado ainda depende de manifesta-
ção do Tribunal de Contas, que já apontou sobrepreço de 
mais de R$ 6 milhões na obra.

Já está delineada alguma estratégia para o financiamen-
to das grandes intervenções urbanas necessárias à am-
pliação da capacidade de transporte de passageiros em 
Curitiba?
Nas últimas semanas, criamos comissões para avaliar as 
obras do PAC da Copa, muitas delas relacionadas a mo-
bilidade, ao metrô e ao sistema de transporte coletivo. 
Dentro do prazo de 100 dias teremos o diagnóstico e as 
diretrizes de trabalho.

Segundo o Censo de 2010, Curitiba tem 1,7 milhão de ha-
bitantes, enquanto os municípios vizinhos ou muito pró-
ximos a Curitiba somam 1,2 milhão de habitantes, com 
projeção para superar a população da capital em 2020. 
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Qual será a estratégia da PMC para integrar as suas políti-
cas públicas às políticas públicas desses municípios, con-
siderando que, no conjunto, Curitiba e a sua vizinhança 
formam uma mesma comunidade socioeconômica, com 
funções públicas que devem ser tratadas de maneira con-
junta, como transporte público, habitação, saneamento 
básico, sistema viário e outras?
Infelizmente, a integração metropolitana, por conta de 
disputas políticas, não saiu do papel nos últimos anos. Fi-
cou apenas no discurso. A disputa eleitoral de 2014 é um 
complicador.
Como prefeito da capital, tenho a missão de liderar este 
processo e ajudar a superar estas barreiras. Em janeiro 
participamos da eleição da nova diretoria da Associação 
Municipal da Região Metropolitana (Assomec) e tivemos 
as assembleias dos consórcios metropolitanos dos resí-
duos sólidos e da saúde. Os prefeitos demonstram dispo-
sição em avançar nestas questões. Mas será preciso mais 
que boa vontade, já que muitos interesses serão contra-
riados.

Temos verificado em muitas situações das administrações 
municipais e estadual, cargos em órgãos governamentais 
voltados ao exercício da Engenharia sendo ocupados por 
pessoal leigo ou de outras profissões. Como o senhor tra-
tará esta questão?
A montagem do nosso secretariado é a mais pura de-
monstração de que estamos empenhados na solução dos 
grandes problemas da cidade. Priorizamos uma equipe 
técnica e apostamos na valorização dos servidores. As 
indicações políticas foram deixadas em segundo plano. 
Até por isso, temos recebido muitas críticas, mas isso não 
nos preocupa. Quando as soluções forem apresentadas, 
a população entenderá nossa opção pelo quadro técnico.

Quais são os principais desafios que se vislumbram para 
a sua administração?
Sempre enfatizamos que nossas prioridades serão saú-
de, segurança, mobilidade e educação. Porém, logo nos 
primeiros dias, já nos deparamos com questões emer-
genciais. Por exemplo, em apenas dois dias, constatamos 
restos a pagar da ordem de R$ 330 milhões. Deste total, 
apenas R$ 100 milhões têm empenho e nos foram repas-
sados no período de transição.
Neste primeiro momento, nosso grande desafio é pagar 

as dívidas herdadas e equacionar as con-

Advogado, nascido em 1963, em Curitiba 
(PR).

Formado em Direito pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), Mestre em Direito 
Público e Doutor em Direito das Relações So-
ciais, ambos pela UFPR.

Iniciou a carreira política como vereador, 
em 1996. Eleito deputado federal por três 
mandatos consecutivos (1998, 2002 e 2006). 
Foi o deputado federal mais votado do Para-
ná, em 2006.

Em 12 anos na Câmara dos Deputados, 
apresentou mais de 40 projetos e atuou em 
importantes CPIs do Congresso. Desde 2003, 
integra os “100 Cabeças do Congresso”, do 
Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap).

Em 2010, disputou o Senado e recebeu 
2,5 milhões de votos.

Foto: Divulgação

tas da Prefeitura. Só então conseguiremos avançar nos 
investimentos, que, aliás, têm sido baixos nos últimos 
anos.

Como seria possível implementar os itens sugeridos pela 
Agenda Parlamentar do CREA-PR em Curitiba e Região 
Metropolitana?
Nosso secretário de Planejamento e Administração, Fábio 
Scatolin, conhece o programa e já determinou que suas 
propostas sejam avaliadas por uma equipe técnica. Temos 
toda disposição de ter o CREA-PR como parceiro de ad-
ministração. A opinião do Conselho será fundamental em 
diversos projetos, inclusive no Metrô Curitibano. 

Clique aqui e acesse a íntegra da entrevista
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Por Felipe Pasqualini

O  CREA-PR realizou em janeiro a solenidade de 
Renovação do Terço dos conselheiros que com-
põem as Câmaras Especializadas da entidade. 

Participaram do evento os engenheiros civis Joel Krüger, 
presidente do CREA-PR, José Tadeu da Silva, presidente do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e 
José Richa Filho, secretário Estadual de Infraestrutura e Lo-
gística, demais autoridades, presidentes de CREAs de 11 Es-
tados da Federação e presidentes e diretores da Associação 
Brasileira dos Engenheiros Civis (ABENC) de diversas regiões. 
Em seu discurso, Krüger destacou as principais realizações 
de seu primeiro ano de gestão no CREA-PR, como a adequa-
ção do processo fiscalizatório, a inauguração da Regional de 
Guarapuava e a criação do Colégio de Entidades Regionais 
(CDER). Também enalteceu a continuidade dos trabalhos 
da Agenda Parlamentar e dos Estudos Básicos de Desenvol-
vimento Municipal (EBDMs), entregues aos prefeitos dos 46 
maiores municípios do Paraná. Por fim, cumprimentou os an-
tigos e novos Conselheiros. “Aos que chegam e iniciam seus 
trabalhos, um incentivo e a expectativa por um trabalho efi-
caz na execução de seu papel, como representantes de seus 
pares nas entidades de classe e instituições de ensino. Aos 
que encerram seus mandatos, um agradecimento especial 
pelo trabalho efetivo voltado ao nosso exercício profissional”, 
ressaltou. 

ABENC tem nova diretoria
Na solenidade, foi empossada a nova diretoria da ABENC. 
“Na nossa gestão, enfatizamos a expansão da associação. Ou-
tro aspecto foi a inserção internacional da entidade, a partir 
de atividades que abriram os horizontes da ABENC para um 
intercâmbio de experiências, ideias e de maior aproximação 
com entidades congêneres de outros países”, disse o ex-pre-
sidente da entidade, engenheiro civil Ney Perracini. 
“A engenharia civil sempre esteve à frente do desen-
volvimento. Hoje, a ABENC representa mais de 200 mil 
profissionais e daremos continuidade à valorização da 
profissão, aproveitando o bom momento da engenharia 
civil”, ressaltou o novo presidente da entidade, enge-
nheiro civil Francisco Ladaga. 

CREA-PR renova conselheiros em 
prestigiada solenidade
Evento homenageia profissionais e empossa nova diretoria da ABENC

Homenagens

Profissionais que receberam a “Medalha do 
Mérito” e cujo nome foi inscrito no livro do 
mérito do CREA-PR. 

 
Engenheiro civil Dante Alves Medeiros Filho
Geógrafo Naldy Emerson Canali
Engenheiro agrônomo Rogério Rizzardi
Geólogo Luciano Cordeiro de Loyola
Engenheiro de segurança do trabalho Carlos Augusto 
Sperandio
Engenheiro químico Renê Oscar Pugsley Júnior
Engenheiro mecânico João Carlos Motti 
Engenheiro eletricista opção eletrônica Helio Bampi

“IN MEMORIAM”
Geógrafo Aziz Nacib Ab’Saber
Engenheiro agrônomo Moacir Micheletto
Geólogo José David Florero Aneiva
Engenheiro químico Olavo Romanus
Engenheiro eletricista Rui Riva de Almeida

Foto: Joka Madruga

Clique aqui e acesse o currículo dos 
profissionais homenageados



Destaque

Por Ana Maria Ferrarini

Investimentos em infraestrutura aumentam a 
demanda por profissionais das áreas tecnológicas

Desenvolvimento e valorização profissional

em construção e reforma de prédios públicos, amplia-
da em 40% a capacidade de transporte da Ferroeste e 
investidos  mais de R$ 22 milhões em melhorias de ae-
roportos regionais paranaenses.   
Para dinamizar os investimentos, o secretário Estadual de 
Infraestrutura e Logística, engenheiro civil José Richa Fi-
lho, diz que foi preciso cortar gastos excessivos e focar no 
desenvolvimento. “Hoje, o Estado tem o maior programa 
de recuperação de estradas, com dois mil homens traba-
lhando diariamente ao longo de 12 mil quilômetros de ro-
dovias estaduais”, diz, frisando que foram aplicados R$ 840 
milhões na melhoria de rodovias deterioradas e R$ 440 
milhões na dragagem do Porto de Paranaguá, agora apto a 
receber navios com grandes calados.

Uma das prioridades do atual Governo do Estado, a 
melhoria da infraestrutura do Paraná abre um vas-
to campo de oportunidades aos profissionais das 

Engenharias e Geociências. 
A meta é ampliar os investimentos em infraestrutura 
nos próximos dois anos, com a aplicação de cerca de R$ 
6 bilhões em recursos vindos do Programa de Melhoria 
da Infraestrutura (ProInfra). Isso reduzirá os gargalos que 
atrapalham o desenvolvimento paranaense e aumentará 
significativamente a demanda por profissionais das áreas 
tecnológicas.
Até o momento, foram investidos cerca de R$ 1,5 bilhão 
em obras rodoviárias, aplicados mais de R$ 600 milhões 
em melhorias dos portos paranaenses, R$ 200 milhões 
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Planejamento e execução de projetos

Para Richa Filho, o maior investimento diz respeito ao planejamento e execução de projetos, 
que permite pensar em ações futuras na área de infraestrutura. Atualmente, mais de R$ 92 
milhões estão aplicados na execução de projetos na área rodoviária e outros R$ 20 milhões 

nos portos. Também começam os estudos dos modais aeroviário e hidroviário, permitindo es-
tabelecer as demandas reais da sociedade, em especial na área econômica. Até o fim de 

março, está prevista a conclusão do estudo do novo traçado ferroviário, ligando Maracaju 
(MS) ao Porto de Paranaguá. 

Segundo o secretário, é preciso destacar a importância do projeto para o desen-
volvimento do Estado. “Antes as prateleiras estavam vazias, o que impedia que 

corrêssemos atrás de recursos para a execução de obras. Começamos do 
zero, elaborando estudos de viabilidade técnica e termos de referência, 

até chegarmos ao projeto executivo. Com isto em mãos, buscamos re-
cursos da União e internacionais”. Neste processo, foram criados 

padrões para formulação de pedidos de construção ou reformas 
de prédios públicos. “Hoje o Paraná possui um modelo, que 

conta com o apoio do CREA-PR e do setor das empresas 
de construção civil. Atualizamos tabelas de preços e 

abrimos um espaço para diálogo com este segmen-
to. Sem isso, cria-se um círculo vicioso de obras 

inacabadas por causa de projetos ineficien-
tes”, destaca Richa Filho.

Destaque
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Destaque

Na área de infraestrutura, a meta é dar condições de 
escoamento da produção paranaense da porteira da 
fazenda até o Porto de Paranaguá. Para isso, programas 
de corredores rodoviários integram as estradas muni-
cipais, estaduais e federais. “A intenção com as obras 
de melhorias na infraestrutura é baixar o custo Brasil, 
facilitando o escoamento de safra”, diz o secretário.
De acordo com ele, o Governo atendeu pedidos de en-
tidades como o CREA-PR e abriu um concurso para a 
contratação de quase 100 engenheiros, responsáveis 
pela fiscalização das obras e a elaboração de projetos do 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e também 
criou uma nova autarquia, a Paraná Edificações. “A con-
tratação de engenheiros era imprescindível. A renova-
ção do quadro técnico público deixou de ser feita, geran-

do uma sobrecarga de trabalho aos engenheiros, que 
fiscalizavam mais de 20 obras ao mesmo tempo”, 

explica. “Estes servidores agilizam os processos 
e trazem benefícios para toda a população, 

fazendo com que o ritmo e os custos das 
obras atendam a demanda da socie-

dade, que quer economia e obras 
de qualidade entregues den-

tro dos prazos”, conclui. 

Foto: ANPr

Obras pedem
capacitação do setor
Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Ci-
vil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), engenheiro civil Nor-
mando Baú, as obras de melhoria da infraestutura do Estado 
impulsionarão a indústria da construção civil como um todo, 
gerando emprego e renda e beneficiando toda a economia. 
“As centenas de obras decorrentes principalmente da realiza-
ção dos jogos da Copa, englobam mobilidade urbana, aero-
portos, estádios de futebol, além da construção e ampliação 
da rede de hotelaria e gastronomia. O impacto destes investi-
mentos será positivo ao setor”, destaca.
“Para atender a esta demanda, o setor tem que driblar a falta 
de mão de obra especializada e qualificada”, observa. “As in-
dústrias também precisam se modernizar e têm caminhado 
neste sentido”, salienta, lembrando da recente habilitação 
do LACTEC como um ITA-Instituto Técnico Avaliador. “Isso be-
neficiará todo o setor, que antes dependia de ITAs de outros 
Estados, que demoram muito para apresentar resultado por 
ter muita demanda”.
“A participação do setor se dará de forma mais expressiva nas 
obras licitadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transporte (DNIT), referentes à construção e manutenção 
de rodovias federais, no programa Minha Casa Minha Vida, 
com edificações e saneamento e mais a longo prazo as obras 
de construção de ferrovias”, acrescenta o presidente do Sindi-
cato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná 
(Sicepot-PR), engenheiro civil Sérgio Picinelli. 
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GT Empresarial: atuação pró-ativa e resultados positivos

Criação de uma autarquia para a construção e ma-
nutenção de edificações públicas, concurso público 
para a contratação de engenheiros pelo Governo 

do Paraná e realização de estudos para aferição de com-
posições unitárias de serviços de obras públicas. Estas 
foram as principais reivindicações que o Grupo de Tra-
balho Empresarial do CREA-PR fez à Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística, em 2012. 
O documento foi entregue pessoalmente ao secretário 
José Richa Filho. De acordo com o engenheiro civil Euclé-
sio Manoel Finatti, conselheiro do CREA-PR e integrante 
do grupo, existe uma interlocução muito positiva entre 
as partes. “No final do ano, em reunião no CREA-PR, o 
secretário apresentou as soluções para as nossas reivin-
dicações. Ele informou que estava em tramitação na As-
sembleia Legislativa a proposta de criação da autarquia e 

a contratação de 100 engenheiros civis para atuarem no 
serviço público”, diz, em alusão à Paraná Edificações 
e ao concurso para recomposição dos quadros técni-
cos do Estado. 
Ainda no encontro, ao ser questionado sobre o baixo salá-
rio inicial pago a estes profissionais, Richa Filho disse que 
o Legislativo do Estado recebeu proposta para a implanta-
ção de uma gratificação a fim de aumentar a remunera-
ção, totalizando o valor de R$ 5.522,00.
“Este retorno mostra que a Secretaria reconhece a atua-
ção séria e competente dos profissionais ligados ao Siste-
ma CONFEA/CREA. Além disso, admite que, ao serem lici-
tadas, as obras públicas precisam de projeto e orçamento 
a fim de aferir seu custo real, para que os profissionais 
possam executá-las minimizando erros e otimizando a fis-
calização”, conclui Finatti. 

Estudo mostra como destravar 
nós logísticos na Região Sul

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
(FIEP), por meio do Conselho Temático de Infraes-
trutura, lançou em 2012 o projeto Sul Competitivo, 

um abrangente estudo sobre a logística e a infraestrutura 
de transporte da Região Sul inserido no contexto do Mer-
cosul, elaborado pela Marcologística.
Iniciativa da FIEP e das federações das indústrias de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul (FIESC e FIERGS), com o 
apoio da Confederação Nacional da Indústria, o projeto 
traça uma radiografia do cenário atual e apresenta solu-
ções integradas para o transporte de produtos. O objetivo 
é reduzir custos com transporte de carga e garantir mais 
competitividade à Região. 
“Avaliamos os diferentes modais logísticos com foco 
no transporte de cargas entre os Estados do Sul do 
Brasil e entre os países vizinhos do Cone-sul, Argenti-
na, Chile, Paraguai e Uruguai”, explica o consultor de 
infraestrutura da FIEP, Mário Stamm, Doutor em En-
genharia de Transportes.
Uma das primeiras ações levantadas pelo Sul Competitivo 
diz respeito à criação de um Banco de Projetos. “Este Ban-
co será sediado pelo setor produtivo, mas com participa-
ção do governo estadual e federal”, comenta.

O estudo mostra que, para destravar os nós logísticos e 
aumentar a competitividade do setor produtivo dos três 
Estados sulistas, seriam necessários R$ 70 bilhões in-
vestidos em 177 projetos. Desse total, 51 obras em 
ferrovias, rodovias e portos foram consideradas priori-
tárias, demandando investimentos de R$ 15,2 bilhões. 
Se realizadas, evitarão gastos anuais de R$ 3,4 bilhões, 
o que equivale a 80% das perdas totais em função do 
déficit de infraestrutura de transportes verificados atu-
almente na Região.
De acordo com Stamm, a FIEP defende a priorização de in-
vestimentos no Corredor Ferroviário Mato Grosso do Sul/
Paraná, de Maracaju (MS) a Paranaguá, com a implantação 
da nova ligação ferroviária de Guarapuava a Paranaguá e 
Pontal do Paraná. São necessários também investimentos 
na construção da nova pista do Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, na ampliação dos acessos rodoviários e na ca-
pacidade operacional dos portos do Paraná. Também des-
taca a necessidade da adequação de capacidade e duplica-
ção de corredores rodoviários no Estado, como a BR-277 
e BR-376, entre outros. “São obras imprescindíveis para 
adequarmos a nossa infraestrutura às necessidades da in-
dústria e do agronegócio”, explica. 
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Com investimentos de quase R$ 1 bilhão, as 
obras de mobilidade do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) para a Copa do 

Mundo 2014 devem estar concluídas até abril do 
próximo ano. A informação é do secretário de Esta-
do para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA 2014, 
Mario Celso Cunha. Ao todo são oito projetos em 
Curitiba: Corredor da Avenida das Torres/Aeropor-
to, Requalificação da Avenida Marechal Floriano,  
Sistema Integrado de Monitoramento (SIM),  Aveni-
da Cândido de Abreu, Reforma da Rodoferroviária, 
Terminal do Santa Cândida, Radiais Metropolitanas 
e Extensão da Linha Verde Sul. 
“São inúmeros os benefícios destas obras para a popu-
lação em relação à melhoria da mobilidade urbana”, diz 
o secretário. O Corredor Avenida das Torres/Aeroporto 
terá um novo acesso ao lado do Viaduto do Capanema, 
saindo na Rodoferroviária. Pela via passam cerca de 30 
mil veículos por dia, atravessando sete bairros. O proje-
to da Avenida Marechal Floriano, importante eixo de li-
gação entre o Aeroporto Internacional Afonso Pena e o 
Centro de Curitiba, possui 3,4 quilômetros e compreen-
de a requalificação da Avenida das Américas, construção 
de duas trincheiras, ampliação da ponte sobre o Rio Igua-
çu e o prolongamento da canaleta exclusiva do Sistema 
Integrado de Transporte até o Terminal Central de São 

Obras de 
mobilidade 
recebem 
R$ 1 bilhão
em recursos

Foto: Divulgação

José dos Pinhais. 
O Terminal do Santa Cândida será ampliado e receberá nova 
cobertura e pisos. “As obras vão melhorar o acesso e a segu-
rança de passageiros e garantir a integração do transporte da 
capital com os municípios metropolitanos”, fala Cunha.
Além disso, as obras na Linha Verde Sul garantirão o acesso 
de Curitiba até o Contorno Sul, com previsão de se estender 
até Fazenda Rio Grande; a reforma da Rodoferroviária trará 
melhorias no atendimento, o SIM viabilizará o controle on 
line dos semáforos, com prioridade para o transporte cole-
tivo e viaturas de emergência. “Ampliaremos o número de 
paineis gigantes espalhados pela cidade e as câmeras de se-
gurança”, conclui Cunha.
Para o secretário Municipal Extraordinário da Copa do Mun-
do da FIFA 2014, Reginaldo Luiz dos Santos Cordeiro, as obras 
de intervenção referentes à questão de mobilidade urbana 
em andamento em Curitiba deixarão um legado importan-
te para o município e para a população. “As obras garantirão 
uma ligação eficiente entre a capital e a Região Metropoli-
tana, aumentarão a capacidade de fluxo de veículos como 
um todo, dando mais segurança aos usuários e melhorando 
a infraestrutura para o recebimento de turistas”, afirma. Cor-
deiro também destaca que o projeto de Curitiba para a Fan 
Fest, evento montado em cada cidade sede durante a Copa, 
é considerado o mais avançado entre as 12 cidades que rece-
berão os jogos e será modelo para as demais.  
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Estão sendo investidos R$ 184,6 milhões nas obras de reforma 
e construção do Estádio Joaquim Américo Guimarães 

Arena da Baixada tem 56% das obras concluídas 

Prosseguem a todo vapor as obras de construção, re-
forma e ampliação do Estádio Joaquim Américo Gui-
marães, mais conhecido como Arena da Baixada, em 

Curitiba, que receberá jogos da Copa do Mundo de 2014. 
O estádio cumpre todos os requisitos da Federação Inter-
nacional de Futebol (FIFA) e terá capacidade para 43 mil 
pessoas, além de ter a função de arena multieventos, que 
permitirá a realização de shows de padrão internacional. 
Será o único estádio totalmente coberto do País, com teto 
retrátil. A obra adota padrões que possibilitarão a certi-
ficação Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) de sustentabilidade (construção “verde”).
Em andamento desde o final de 2011, a conclusão está pre-
vista para dezembro de 2013. O projeto abrange aproxima-
damente 126 mil m² de área construída, sendo 50 mil m² 
de reformas e 76 mil m² de novas áreas. Até agora, cerca de 
56% das obras estão finalizadas, conforme informações do 
site da Arena.
Estão sendo investidos nas obras de reforma e construção 
da Arena da Baixada R$ 184,6 milhões, de acordo com infor-
mações da CAP/SA, sociedade criada pelo Atlético-PR para 
gerir os trabalhos.  

Foto: Divulgação/CAP/SA

Foto: Divulgação/CAP/SA
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Sustentabilidade

Entidades de classe aderem ao Pacto Global
Objetivo do CREA-PR é engajar mais profissionais na causa

O CREA-PR conta com 87 entidades de classe es-
palhadas pelo Paraná. Destas, 14 aderiram ao 
Pacto Global em 2012, uma iniciativa da Organi-

zação das Nações Unidas (ONU) para promover as boas 
práticas nos negócios nas áreas de Direitos Humanos, 
Relações de Trabalho, Meio Ambiente e Combate à 
Corrupção. Com isso, dá-se andamento ao projeto do 
Conselho de formar um movimento das Engenharias e 
Geociências em prol da sustentabilidade.
À primeira vista, o Pacto Global pode parecer complexo 
e distante da realidade das entidades. Porém, as expe-
riências relatadas pelos profissionais mostram que são 
simples ações, no dia a dia, que fazem muita diferença. 
É o caso da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Maringá (AEAM), que é signatária do Pacto e incor-

porou os princípios com pequenas atitudes. “No Dia 
da Árvore, distribuímos sementes, um dia na entida-
de ninguém usa o elevador, reciclamos papel, incenti-
vamos as empresas a não fazer a contratação de mão 
de obra infantil e combater a corrupção, entre outros”, 
afirma o engenheiro civil Márcio Caprisco, diretor fi-
nanceiro da AEAM. Igualmente, na Associação dos En-
genheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA), as ações 
compreendem descartar o envio de correspondências 
e adotar apenas o e-mail, reutilizar os papeis, classifi-
car o lixo e usar racionalmente a energia elétrica. “Ade-
rimos ao Pacto Global para dar exemplo de cidadania 
ao nosso município e afirmarmos a preocupação com o 
meio ambiente”, diz o engenheiro da computação, Alci-
des Vicente Júnior, presidente da AEAA. 

Por Adriana Mugnaini

Para dar o exemplo

Desde 2009, o CREA-PR é signatário do Pacto Glo-
bal. A adesão refletiu diretamente na realização de 
conscientização do seu corpo funcional. ‘‘Buscamos 

oportunizar aos funcionários a discussão de temas trans-
versais ao trabalho da rotina do dia a dia, auxiliar na cons-
trução de uma postura cidadã e contribuir para despertar 
a importância de agir localmente e individualmente para 
a construção de um ambiente mais receptivo e menos im-
pactante, sob os aspectos sociais, econômicos e ambien-
tais”, explica a geógrafa Cacilda Redivo, coordenadora do 
Comitê de Responsabilidade Socioambiental do CREA-PR. 
A troca de ideias é ponto fundamental no processo. Desde 
a adesão do Conselho, são organizadas oficinas com todos 

os funcionários sobre alguns dos temas referentes ao 
Pacto. Já estiveram na pauta a conduta ética, a aces-

sibilidade e o assédio moral. Outra ações estão 
sendo aguardadas para discussão, caso da 

orientação sexual, discriminação e lingua-
gem não sexista.

Como parte de seu compromis-
so com o Pacto, desde 2011 o 

CREA-PR envia o Relatório 
de Sustentabilidade, 

que está em sua 2ª 
edição (confira na 

revista eletrô-

nica do CREA-PR o Relatório de Sustentabilidade na íntegra, 
com dados de 2011). 
O blog http://pactoglobalcreapr.wordpress.com divulga as 
ações realizadas, bem como é um espaço de consulta e de 
hospedagem de assuntos relativos à sustentabilidade, res-
ponsabilidade social e cidadania.

Práticas responsáveis

O CREA-PR apoia, engaja e estimula as entidades de 
classe a aderir ao Pacto Global. Esta atitude é alinha-
da com a mobilização de organizações em todo o 

mundo, que respeitam os 10 Princípios (veja ícones ao lado). 
De acordo com Cacilda, muitas entidades já desenvolvem 
ações ligadas aos princípios, portanto não teriam dificul-
dade em assimilar as responsabilidades como signatá-
rias. É o exemplo da Associação dos Engenheiros Agrô-
nomos de Guarapuava (AEAGRO), que viu seus valores e 
conceitos serem reforçados com a adesão. “Os objetivos 
que norteiam o Pacto Global vêm ao encontro das nos-
sas intenções e ações, de promover o conhecimento que 
leva à conscientização da necessidade de mudança nas 
ações da sociedade”, finaliza o engenheiro agrônomo 
José Roberto Papi, presidente da AEAGRO. 
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Uso eficiente da 
energia elétrica

Sinalizar aos profissionais do Sistema CONFEA/
CREA as oportunidades de trabalho no setor 
de energia e demonstrar a preocupação do 

CREA-PR com a defesa e valorização dos profis-
sionais que atuam neste mercado. Estes objetivos 
foram alcançados com o Seminário de Eficiência 
Energética, organizado pelo Grupo de Trabalho em 
Eficiência Energética do CREA-PR em novembro de 
2012, em Curitiba. Com o tema “Desafios na Busca 
da Sustentabilidade”, o evento reuniu autoridades 
e profissionais especializados e interessados na 
área de eficiência energética, com participações 
relevantes, como o Ministério de Minas e Energia, 
Eletrobrás, Petrobras, Itaipu Binacional, Compa-
nhia Paranaense de Energia (Copel), entre outros.
“Dentre os assuntos que destaco do evento estão 
o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf), 
a busca de mais incentivos nas linhas de financia-
mentos para este tema em específico, além do cres-
cimento brasileiro nas questões de geração e con-
sumo, que vêm ao encontro dos conceitos em prol 
de um desenvolvimento equilibrado e sustentável”, 
explica o engenheiro eletricista Sérgio Luiz Cequinel 
Filho, coordenador da Câmara Especializada de En-
genharia Elétrica do CREA-PR. Outra conclusão é de 
que o mercado busca os profissionais do Sistema, 
tanto técnicos quanto engenheiros, em função do 
enorme avanço do segmento em termos de tecno-
logia e oportunidades no Brasil.
O seminário sobre eficiência energética foi um pri-
meiro passo do CREA-PR para contribuir com o de-
senvolvimento sustentável no Paraná, com relação 
a um consumo mais otimizado e consciente. “É o 
momento do CREA-PR sair do retrovisor e acompa-
nhar as inovações e prospecções tecnológicas, ao 
mesmo tempo em que devemos nos aproximar de 
uma sociedade carente de informações técnicas e 
dos próprios profissionais que fazem parte do Siste-
ma CONFEA/CREA”, resume Cequinel Filho. 

Na revista eletrônica do CREA-PR: as entidades signatárias do Pacto Global, entrevista completa com o 
coordenador da CEEE, Sérgio Luiz Cequinel Filho, e a Cartilha de Eficiência Energética

Dez princípios 
do Pacto Global
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e apoiar os di-
reitos humanos 
reconhecidos 
internacio-
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influência

a não participa-
ção da empresa 
em violações 
dos direitos 
humanos

a liberação da 
associação e 
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direito à nego-
ciação coletiva

todas as formas 
de trabalho 
forçado ou com-
pulsório

efetivamente 
todas as formas 
de trabalho 
infantil da sua 
cadeia produ-
tiva

práticas que 
eliminem qual-
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no emprego

uma aborda-
gem preventiva, 
responsável e 
proativa para 
os desafios 
ambientais

iniciativas e 
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responsabili-
dade socioam-
biental

o desenvol-
vimento e a 
difusão de 
tecnologias am-
bientalmente 
responsáveis

a corrupção em 
todas as suas 
formas, incluin-
do extorsão e 
suborno



Gestão

Excelência na gestão do serviço público
Sistema de gestão implementado pelo CREA-PR mostra profissionalismo 
e eficiência dos processos do Conselho
Por Daniela Licht

Iniciada em 2001, a inserção dos métodos de gestão na roti-
na diária do CREA-PR está atualmente assimilada na cultura 
do Conselho e de seus profissionais.

Em evolução constante, foi considerada referência e reconhe-
cida com o recebimento do Prêmio Paranaense da Qualidade 
em Gestão, Ciclo 2012, em dezembro do ano passado (ver 
box).
A cada ano, são elaboradas as metas que integram o 
GPD-Gerenciamento por Diretrizes do CREA-PR. Para o 
triênio 2012-2014, as diretrizes consistem em cinco ob-
jetivos estratégicos principais: elevar a eficácia e abrangên-
cia da fiscalização, inovar nos processos de apoio e relação 
com as entidades de classe, instituições de ensino e inspeto-
res; aprimorar as ações de valorização das profissões; elevar a 
satisfação de profissionais e empresas sobre prazos e qualida-
de dos produtos, serviços e atendimento e aumentar a eficá-
cia da comunicação com todos os envolvidos com o Conselho.
Os objetivos são desdobrados em metas, projetos e medidas 
estratégicas, que permitem a sua real inserção no dia a dia de 
trabalho. Assim, cada ator vislumbra o cenário final e percor-
re o caminho dentro do esperado.
“É importante destacar que a gestão está intrinsicamente 
ligada ao cotidiano do CREA-PR, com o entendimento e a 
participação ativa de todos os funcionários e instâncias de-
liberativas e de representação, comprometidos com os prin-
cípios elencados a cada ciclo de gerenciamento”, explica o 
superintendente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Celso 
Ritter. “Esta ferramenta de gestão faz com que cada membro 
contribua com a engrenagem e que sejam conquistados os 
desafios traçados”, completa.
Pautado pelos objetivos de 2013, o CREA-PR implantou no 
começo do ano o Departamento de Relações Institucionais 
(DRI), uma fusão da Assessoria de Apoio às Entidades de 
Classe, da Assessoria de Relação com as Instituições de En-
sino e da Assessoria de Relações Institucionais. “A proposta 
é dar maior celeridade aos processos e o aperfeiçoamento 
no atendimento das demandas destes públicos”, resume o 
gerente do DRI, administrador Claudemir Marcos Prattes.
Destaque também para a continuidade da atuação do Depar-
tamento de Fiscalização (DEFIS) do CREA-PR, criado em 2012 
e que está aperfeiçoando a fiscalização em todo o Paraná por 
meio dos Núcleos Especializados. Nesse formato, cada moda-

CREA-PR é referência em gestão

O CREA-PR recebeu em dezembro o Prêmio Para-
naense da Qualidade em Gestão, Ciclo 2012, em 
solenidade realizada na FIEP, em Curitiba, pelo Mo-
vimento Paraná Competitivo (MPC). O Conselho 
obteve o reconhecimento como Modelo de Exce-
lência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ). 
“O prêmio é resultado de uma direção interessada 
e aberta a essa inovação. Este reconhecimento re-
flete os preceitos da atual gestão, calcada nos pi-
lares da Inovação, Qualidade e Sustentabilidade”, 
disse na ocasião o vice-presidente do CREA-PR, en-
genheiro agrônomo Osvaldo Danhoni. 

lidade profissional é fiscalizado pelo fiscal da mesma modali-
dade, aumentando a qualidade da fiscalização. “Esse modelo 
demonstra maior eficácia e busca cada vez mais a excelência 
da fiscalização realizada pelo CREA-PR”, explica a gerente do 
DEFIS, Vanessa Moura.
Em um ambiente onde não há mais espaço para amadoris-
mo, o sistema de gerenciamento do CREA-PR é fundamental. 
“Conquistamos a profissionalização da gestão em uma orga-
nização pública, quebrando paradigmas e instalando definiti-
vamente o compromisso com a qualidade e com a satisfação 
dos profissionais e empresas jurisdicionados ao Conselho”,  
encerra Ritter. 

Foto: Divulgação
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CREA-PR é referência em gestão

O CREA-PR recebeu em dezembro o Prêmio Para-
naense da Qualidade em Gestão, Ciclo 2012, em 
solenidade realizada na FIEP, em Curitiba, pelo Mo-
vimento Paraná Competitivo (MPC). O Conselho 
obteve o reconhecimento como Modelo de Exce-
lência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ). 
“O prêmio é resultado de uma direção interessada 
e aberta a essa inovação. Este reconhecimento re-
flete os preceitos da atual gestão, calcada nos pi-
lares da Inovação, Qualidade e Sustentabilidade”, 
disse na ocasião o vice-presidente do CREA-PR, en-
genheiro agrônomo Osvaldo Danhoni. 

CNP

Revisão dos marcos normativos 
do Sistema CONFEA/CREA
Por Daniela Licht

8º CNP promete discussão e envolvimento de profissionais de todo País

A partir de março, profissionais do Sistema CON-
FEA/CREA começam a alinhar as pautas que serão 
discutidas no 8º CNP-Congresso Nacional de Pro-

fissionais, evento que acontece de 13 a 16 de setembro 
em Gramado (RS).
No Paraná, os assuntos serão tratados nas chamadas 
Reuniões Preparatórias de Inspetoria – RPIs (em mar-
ço) e Reuniões Preparatórias Regionais – RPRs (em 
abril), que ampliam a participação de profissionais e 
estudantes na discussão dos marcos legais das pro-
fissões. Ainda antes da etapa nacional, os resultados 
destes debates passarão por uma análise estadual, du-
rante o 8º CEP-Congresso Estadual de Profissionais, re-
alizado de 19 a 21 de maio, em Foz do Iguaçu.

Em 2013, o tema central dos eventos – promovidos a 
cada três anos – será Marcos Normativos: Competência 
profissional para o desenvolvimento tecnológico nacio-
nal - Quais são as mudanças pretendidas pela classe 
profissional nos atuais marcos normativos.
Os principais marcos normativos do Sistema CONFEA/
CREA são a Constituição de 1988, a Lei 5.194/66, que 
regulamenta o exercício das profissões do Engenheiro e 
do Engenheiro Agrônomo e a Lei 6496/77, que institui 
a ART-Anotação de Responsabilidade Técnica na presta-
ção de serviços de Engenharia e Agronomia; autoriza a 
criação da Mútua de Assistência Profissional, entre ou-
tras providências.
“Neste ano, os profissionais terão uma oportunidade 
única com a liberdade de falar dos normativos como um 
todo, promovendo uma verdadeira revisão dos marcos 
que regem o Sistema”, explica o engenheiro civil André 
Luiz Gonçalves, coordenador titular da COR-Comissão 
Organizadora Regional do CREA-PR. “O tema do Con-
gresso permitirá a ampla abordagem dos marcos e con-
sequentes propostas em todas as áreas, sem um dire-
cionamento específico. Mas é claro que não ficarão de 
fora questões mais polêmicas, como a Resolução 1010, 
o salário mínimo profissional, as atribuições profissio-
nais e a responsabilidade técnica”, completa.
Também de maneira inédita, a COR disponibiliza no site 
www.crea-pr.org.br os textos referenciais que auxilia-
rão na discussão e elaboração das propostas regio-
nais, produzidos internamente em parceria en-
tre a Comissão e as Assessorias do CREA-PR.
Podem participar de todo o processo pro-
fissionais do Sistema CONFEA/CREA em 
situação regular junto ao CREA-PR e 
sem infrações éticas nos últimos 
cinco anos, estudantes de cursos 
afetos ao Sistema, convida-
dos ou demais interessa-
dos, estes com direi-
to somente a voz e 
não a voto. 

Foto: Divulgação
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Núcleos Especializados aprimoram a fiscalização feita pelo Conselho em 
todos os municípios do Paraná
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CREA-PR aposta na especialização 
da ação fiscalizatória

O CREA-PR implantou em 2012 os Núcleos Especiali-
zados, coordenados pelo Departamento de Fisca-
lização (DEFIS). A proposta é aprimorar a fiscaliza-

ção, que passa a ser feita por profissionais de áreas afins. 
Em pleno funcionamento em 2013, o modelo abrange 
58 municípios na Região Leste (Regionais do CREA-PR de 
Curitiba e Ponta Grossa), 207 na Região Norte (Regionais 
de Maringá, Londrina e Apucarana) e 134 na Sudoeste 
(Regionais de Cascavel, Pato Branco e Guarapuava).
Uma das propostas da fiscalização é legitimar o exercício 
profissional daqueles que cumprem as condições fixadas 
em lei e verificar se a atuação está de acordo com os ba-
lizamentos técnicos e éticos. “Os Conselhos atuam como 
uma instância administrativa final do juízo de mérito so-
bre a prática dos atos, defendendo a preservação do in-
teresse público”, explica a engenheira civil Alessandra da 
Silva, facilitadora do setor de Planejamento e Controle da 
Fiscalização do CREA-PR.
Neste contexto, o DEFIS, por meio dos seus Núcleos Espe-
cializados, tem como premissa básica a defesa das profis-
sões e dos profissionais. 
De acordo com o presidente do CREA-PR, engenheiro ci-
vil Joel Krüger, a ideia é ampliar em pelo menos 50% o 
patamar atual de fiscalização, passando das mais de 57 
mil registradas em 2012 para até 80 mil em 2014. “Temos 
como meta para este ano realizar, no mínimo, 69 mil fis-
calizações e 20 operações, que são ações realizadas por 
agentes de fiscalização de nível superior, com o intuito de 
atender às necessidades da sociedade”, completa Ales-
sandra. Essas operações possuem a especificidade de ve-
rificar a qualidade de obras, empreendimentos ou servi-
ços e, eventualmente, as atribuições profissionais.
A criação dos Núcleos Especializados pelo CREA-PR aten-
de a uma exigência do CONFEA que estabelece, através 
do seu Manual de Procedimentos para a Verificação do 
Exercício Profissional, o perfil profissional dos agentes fis-
cais. Conforme o texto, é recomendável que o profissional 
possua “diploma ou certificado registrado de conclusão 
de curso técnico de nível médio ou de nível superior nas 

Por Adriana Mugnaini

áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, fornecido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação”. O CREA-PR inovou o conceito de fiscalização 
com o estabelecimento desses Núcleos no Estado, uma 
iniciativa pioneira entre os Conselhos no Brasil. Atualmen-
te, são 42 agentes fiscais, 13 no Núcleo Sudoeste, 18 no 
Núcleo Leste e 11 no Núcleo Norte.  

Foto: Divulgação
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Núcleos Especializados em números
57.294 fiscalizações em 2012;

Atendimento de 3.274 denúncias, 2.046 diligências e 3.080 
entregas de correspondências;

42 agentes fiscais no Paraná;

13 fiscais no Núcleo Sudoeste, 18 no Leste e 11 no Norte;

Meta de 69 mil fiscalizações em 2013.

A foto acima mostra a implantação oficial do Núcleo 
Especializado Norte, que abrange as Regionais de 
Londrina, Apucarana e Maringá do CREA-PR. 

Agora, as fiscalizações realizadas pelo Conselho na Região 
são feitas por um corpo de funcionários próprio.
“Este é um momento único, de novos paradigmas, forma-
tando um inédito modelo de fiscalização, mais ousado e 
inovador, sempre em busca da defesa das profissões”, dis-

se na ocasião o presidente do CREA-PR, engenheiro civil 
Joel Krüger, que apresentou aos fiscais os princípios fun-
damentais e o atual formato da fiscalização especializada.
“Este corpo de profissionais garante um número maior de 
ações, que ganham mais efetividade. Isso representa fis-
calizações em maior quantidade e com mais qualidade”, 
acrescentou o engenheiro eletricista Rubens Galera Gon-
zales Junior, facilitador da fiscalização do Núcleo Norte.  

Foto: Divulgação
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Tecnologia brasileira ganha 
visibilidade internacional
CardioCare usa sistema integrado de telemetria 
cardíaca para exames eletrocardiográficos
Por Ana Maria Ferrarini

A área médica conta com uma 
solução inovadora que per-
mite acesso à tecnologia de 

ponta com redução de custos, inte-
gração de exames cardiológicos e 
avaliação de diagnósticos a distância 
via internet. O CardioCare (Sistema 
Integrado de Telemetria Cardíaca para 
exames eletrocardiográficos), com pa-
tente depositada no Brasil e no exterior, 
é uma solução que inova na coleta de 
alta precisão rítmica cardíaca por meio 
de um aparelho multifuncional que re-
aliza cinco exames cardiológicos clínicos. 
De acordo com o seu idealizador, o en-
genheiro civil Francisco Rodrigues, apro-
ximadamente 21 mil médicos cardiolo-
gistas e 80 mil hospitais, clínicas, postos 
de saúde e centros de atendimento 
médico no Brasil podem ter acesso à 
tecnologia. O sistema permite a realiza-
ção integrada de eletrocardiograma de 

repouso de 1 a 12 canais com duas ver-
sões de software de traçado; eletrocar-
diograma de esforço com alta definição 
de qualidade de traçados; looper para 
registro de oscilações momentâneas 
do coração; monitor cárdico para exibi-
ção da frequência cardíaca e holter para 
monitoramento do paciente em tempo 
determinado e contínuo, com o softwa-
re preparado para descartar as faixas de 
frequências normais e evidenciar aque-
las com derivações relevantes.
“A tecnologia com transmissão wireless 
permite acesso dos médicos ao resulta-
do dos exames e à realização de laudos 
por meio da plataforma de Cloud Com-
puting, eliminando o trânsito de arqui-
vos via e-mail e impressão de dados”, 
destaca Rodrigues. Os aplicativos são 
acessados de qualquer local pela web e 
os dados armazenados com alta segu-
rança e disponibilidade. 
O modelo de remuneração do Cardio-
Care é baseado na taxa única de ade-
são para uso do aparelho, no valor de 
R$ 1,8 mil, e na habilitação de todos 
(R$ 720/mês) ou de alguns dos serviços 
disponíveis (R$ 310/mês para os Eletro-
cardiogramas), similar à assinatura por 
canais dos pacotes de tv a cabo. Desta 
forma, o acesso à tecnologia médica 
dispensa a mobilização de recursos em 
equipamentos.
Outro diferencial do CardioCare é o uso 
da tecnologia Bluetooth, que permite ao 
usuário estar distante do equipamento 
em até 50 m, o que significa mais con-
forto ao paciente e melhor uso dos es-
paços clínicos existentes. Com a chegada 
da tecnologia 4G no Brasil, o CardioCare 

estará preparado para monitorar pa-
cientes com casos clínicos de alta com-
plexidade em tempo real. 
A tecnologia começou a ser desenvolvi-
da em 2007, em um centro tecnológico 
de softwares em Londrina. Em 2008, 
recebeu R$ 2,5 milhões da Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) para pes-
quisa e inovação. Em 2011, lotes do Car-
dioCare iniciaram testes de uso e perfor-
mance em hospitais, clínicas e centros 
de saúde do Paraná, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Os testes indi-
caram alta aceitação dos médicos. A 
estimativa é reduzir em 20 vezes o 
desembolso atual das clínicas e hos-
pitais. Além disso, o CardioCare tor-
na possível a realização de exames 
em locais onde não existam centros 
médicos de excelência.  

Foto: Divulgação
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Transporte de líquidos a longa distância
Tecnologia de bomba pneumática assegura deslocamento 
por pressão hidráulica sem gasto de energia
Por Gisele Bueno

Inventor por paixão, o ex-professor da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR) e técnico em Metereologia Luiz 
Campestrini se orgulha das criações feitas ao longo da 

vida. Uma delas, já patenteada pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (Inpi), é uma bomba pneumática 
para transporte de líquidos a longas distâncias que fun-
ciona através de tubulações por pressão hidráulica. 
Segundo Campestrini, o processo reduz custos de 
transporte para grandes volumes de líquidos, principal-
mente de petróleo e derivados. “O objetivo da bom-
ba é aproveitar o fluxo natural das águas correntes ou 
de reservatórios nas regiões localizadas em alturas 
superiores ao nível do mar, tornando-se um meio de 
transporte rápido e ecologicamente correto”, explica. 
A transferência do produto pelos dutos é assegurada 
apenas pela força da gravidade. O sistema apresenta 
vantagens, uma vez que não precisa de força motriz 
mecânica, eliminando gastos com energia.
Em sua residência, em Curitiba, o inventor construiu 
um “modelo reduzido” da bomba, para mostrar na 
prática o funcionamento do diafragma interno, meca-
nismo de transferência da energia potencial dos flu-
xos transportados. 

Funcionamento e viabilidade 
econômica

A invenção é baseada no sistema de vasos comuni-
cantes, que corresponde à ligação de dois recipientes 
através de dois dutos abertos de mesmo diâmetro. 
Isso permite o escoamento de fluidos em diferentes 
sentidos, com um fluxo partindo de um local de maior 
altitude para uma região de menor altitude, e vice 
versa.  “A implantação da bomba é viável economica-
mente. O ideal é que seja feito o transporte de outro 
produto no sentido inverso do poliduto para agregar 
valor ao projeto”, diz Campestrini.  

Foto: Temaphoto
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Vulcões do Terceiro Planalto do Paraná
Otavio Augusto Boni Licht | otavio@mineropar.pr.gov.br

Há pouco mais de 135 milhões de anos, no hemis-
fério Sul, o supercontinente Gonduana se rompeu 
e as placas da América do Sul e da África começa-

ram a se afastar a uma taxa aproximada de 2,5 cm/ano. 
Além da formação do Oceano Atlântico, essa movimen-
tação afetou especialmente uma região da América do 
Sul com mais de 1,2 milhões de km², que coincide com a 
Bacia do Paraná. Durante cerca de 1,2 milhões de anos, 
aqui aconteceu um dos maiores períodos de atividades 
vulcânicas que nosso planeta já experimentou. Até pou-
co tempo, considerava-se que essas erupções tivessem 
sido relativamente tranquilas e que extensos derrames 
de lava tivessem fluido sobre os campos de dunas de 
um grande deserto que ocupava a maior parte do Bra-
sil (inclusive o Paraná), Paraguai, Argentina e Uruguai e 
parte da Namíbia, na África.
No entanto, os trabalhos de mapeamento geológico re-
alizados nos últimos anos pela Minerais do Paraná S.A. 
(MINEROPAR), em cerca de 70 mil km² no Centro, Oes-
te e Sudoeste do Paraná e também na faixa limítrofe do 
Norte de Santa Catarina, permitiram que fossem coleta-
das evidências de que erupções explosivas aconteceram 
com grande frequência e repetidamente, pelo menos 
nessa região. Mas já há fortes indícios de que essa ativi-
dade explosiva aconteceu também em São Paulo, Minas 
Gerais e na província de Missiones, na Argentina.
Foram identificadas centenas de ocorrências de depó-
sitos vulcanoclásticos, compostos por brechas, tufo-
-brechas e tufos intercalados nos derrames de basalto 
e andesi-basalto da Formação Serra Geral. Esses depó-
sitos foram produzidos por erupções hidrovulcânicas 
de caráter explosivo, geradas quando o magma em 
ascensão encontrou sistemas aquíferos que compõem 
a sequência sedimentar da Bacia do Paraná. O encon-
tro de dois meios tão diversos, como a água submeti-
da a uma alta pressão confinante e o magma sob alta 
temperatura, deu origem a esses fenômenos de alta 
energia. Com isso, a Formação Serra Geral passa a fa-

zer parte de um grupo de províncias basálticas como 
Sibéria, Karoo (África), Ferrar (Antártida) e Deccan (Ín-
dia), nas quais as erupções explosivas são conhecidas e 
estudadas.
No relatório finalizado em outubro de 2012 é apresen-
tada uma revisão do conhecimento do vulcanismo Ser-
ra Geral e uma descrição de como deve ter sido o pro-
cesso que deu origem a essas erupções de alta energia. 
Há também uma síntese das observações de campo 
como (a) descrição dos depósitos vulcanoclásticos e 
sua estrutura interna; (b) descrição dos fragmentos, 
da matriz e suas relações; (c) feições especiais como 
condutos de degaseificação, marcas de desidratação, 
impactos balísticos e diques de injeção e (d) descrição 
de quatro localidades selecionadas por suas feições es-
peciais. São mostrados também os resultados de exa-
mes de laboratório como microscopia convencional e 
eletrônica de varredura e análises químicas.
Com isso, abre-se um enorme campo de pesquisas 
geológicas, que abrange campos muito diversos que 
vão desde a difícil tarefa de localizar e caracterizar 
os centros eruptivos, até a possibilidade de que es-
ses eventos tenham contribuído para uma alteração 
climática global e um forte impacto nos seres vivos. 
Mas esse modelo de erupções explosivas, propos-
to por geólogos da MINEROPAR, poderá ter ainda 
reflexos econômicos na grande região da Bacia do 
Paraná, já que esses eventos explosivos produziram 
rochas com grande permo-porosidade, capazes de 
acumular não só água, mas também petróleo e gás. 
É possível também que metais dispersos na sequên-
cia sedimentar tenham sido remobilizados e redepo-
sitados, seja no interior dos derrames, seja na forma 
de veios ou participado dos eventos finais dos cen-
tros eruptivos. 
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CREA-PR e Justiça Federal fazem mutirão de 
conciliação inédito no Paraná

Ação integra Competência Delegada que atende os 
mutuários em âmbito estadual

Por Gisele Bueno
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No final de 2012, uma parceria 
entre o CREA-PR e o Centro 
Judiciário de Conciliação (Ce-

juscon) da Subseção Judiciária de 
Curitiba da Justiça Federal possibi-
litou a realização de um mutirão de 
conciliação inédito na comarca de 
Colombo. Ao todo, 27 audiências de 
processos oriundos de ações movidas 
pelo CREA-PR foram realizadas. O re-
sultado final contabilizou 20 acordos 
fechados entre as partes. 
Os resultados positivos observados 
em mutirões feitos anteriormente em 
Curitiba levaram à interiorização da 
prática da conciliação nas comarcas da 
Justiça Estadual que exercem compe-
tência delegada para processar as exe-
cuções do CREA-PR. 
A ação de Colombo foi a primeira em 

âmbito estadual, mas a ideia futura é 
abranger outras comarcas circunvizi-
nhas, como no Norte do Paraná. “Esta 
iniciativa é um modelo para todo o 
Paraná. O CREA-PR é o primeiro exe-
quente que está abraçando a causa da 
conciliação de uma maneira efetiva”, 
enfatiza o supervisor do Cejuscon, Re-
nato Nazi Junior.
O procurador do CREA-PR, André Paolo 
Cella, explica que a maioria dos pro-
cessos que estão em juízo se refere à 
cobranças de multas administrativas 
a pessoas físicas e jurídicas autuadas 
pela fiscalização do Conselho. “São 
várias situações relacionadas às ati-
vidades da Engenharia que, quando 
flagradas pela fiscalização, acabam 
sendo autuadas”, diz. “Isso varia desde 
o exercício irregular da profissão, até a 

falta de ART em relação a obras, pesso-
as que constroem sem a contratação 
de um engenheiro e até mesmo cons-
trutoras que não têm registro junto ao 
CREA-PR”, exemplifica.
“Esta parceria entre as Justiças Fede-
ral e Estadual representa uma inova-
ção e servirá como um Norte para os 
próximos mutirões estaduais e o con-
sequente encaminhamento dos pro-
cessos”, finaliza o também procurador 
do CREA-PR, Carlos Eduardo O’Reilly 
Cabral Posada. 
Ainda no primeiro semestre de 2013, 
acontecerão mutirões nas Comarcas 
da Região Metropolitana de Curitiba, 
que envolve as cidades de Pinhais, São 
José dos Pinhais, Araucária, Campo 
Largo, Campo Comprido, Almirante Ta-
mandaré e Fazenda Rio Grande. 

Foto: Divulgação
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Ação fiscalizatória do CREA-PR conscientiza sociedade sobre importância de 
observar e aplicar normas de acessibilidade

Por Daniela Licht

Implantada pelo CREA-PR desde 
2007, a fiscalização de acessibi-
lidade conscientiza os profissio-

nais das áreas afetas à Engenharia e à 
sociedade como um todo sobre a obriga-

toriedade e a importância do atendimento 
às normas de acessibilidade.

O Departamento de Fiscalização (DEFIS) do Con-
selho, registra 195 ações nos últimos quatro anos, 

realizadas em todo Paraná pelos seus agentes de fis-
calização da modalidade Engenharia Civil. Em campo, 
os fiscais verificam o atendimento aos itens mínimos de 
acessibilidade conforme exigência da legislação (Decre-
to-lei 5296, de 2 de dezembro de 2004). No foco, edifí-
cios públicos, comerciais, de uso coletivo, com grande 
circulação de pessoas, instituições de ensino, hospitais, 
mobiliário, espaços urbanos e sistemas de transporte 
coletivo.
“O processo de fiscalização é uma iniciativa do CREA-PR, 
através do DEFIS, mas também pode ser executado a 
partir de demandas externas, como da sociedade ou de 
órgãos como o Ministério Público”, explica a gerente do 
DEFIS, Vanessa Moura.
Entre estas ações, ela cita a fiscalização no Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, em Curitiba (ver box) e no 
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, executadas 
em 2012, em virtude dos preparativos para a Copa do 
Mundo 2014, bem como a fiscalização das instituições 
de ensino em todo o Estado. “Podemos constatar que 
ao longo dos anos, a ação do CREA-PR começa a surtir 
resultados, pois diversas instituições realizaram ade-
quações em suas estruturas a partir desta fiscalização 
orientativa, como ocorreu no caso do Aeroporto Inter-
nacional Afonso Pena”, diz Vanessa.
Para 2013, o DEFIS desempenhará ações específicas na 
área de acessibilidade urbana e hospitalar, planejadas 
para o período de abril a agosto. “Com essa proposta, 
o CREA-PR modifica a percepção das pessoas quanto a 
necessidade de democratização dos espaços de manei-
ra geral, o que é facilitado quando as normas de acessi-
bilidade são plenamente cumpridas”, encerra. 

Aeroporto Afonso Pena mostra 
avanços na acessibilidade 

Realizada inicialmente em 2007, a fiscalização no Aero-
porto Internacional Afonso Pena foi repetida em 2012, 
acompanhada por representantes do CREA-PR, da In-
fraero, e de diversas entidades.
Na área de 6 milhões de m² e terminal de passageiros 
com 43.939 m² foram verificadas calçadas (guias re-
baixadas), coletores (grades e ralos), estacionamento, 
elevadores, plataforma elevatória, escadas, rampas, 
corrimão e guarda corpo, portas, sanitários e vestiários 
(bacia sanitária e lavatório) e mobiliário interno (super-
fícies para refeições, bebedouros, telefones e máqui-
nas de atendimento automático).
Os resultados comprovaram que as adequações suge-
ridas em 2007 foram implantadas. “A fiscalização pos-
sibilitou a inclusão e o atendimento de necessidades 
além dos itens normativos. Essa interface entre pro-
fissionais projetistas e pessoas que vivenciam as difi-
culdades, permite adequar a infraestrutura pensando 
no atendimento às normas e no conforto do usuário”, 
resume a gerente de empreendimentos do Aeropor-
to Internacional Afonso Pena, engenheira civil Angela 
Cristina Bahr.  

Foto: Divulgação
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Quatro amigos, tão normais, que de normais não 
têm nada. Juntos, idealizaram o projeto Super 
Normais, para levar ao grande público uma vi-

são bem humorada e surpreendente sobre a inclusão da 
pessoa com deficiência.
“A proposta é usar as tiras de história em quadrinhos 
como plataforma principal de difusão dessa postura 
mais madura em relação à inclusão da pessoa com defi-
ciência”, explica o designer Rafael Camargo, responsável 
por ilustrar as histórias do grupo, composto ainda pela 
consultora Mirella Prosdócimo (que assumiu a Secreta-
ria da Pessoa com Deficiência da atual gestão do prefei-
to Gustavo Fruet), pelo jornalista Rafael Bonfim e pelo 
cientista social Manoel Negraes.
Além disso, os Super Normais ministram palestras so-
bre a inclusão da pessoa com deficiência. “O assunto é 
visto erroneamente como restrito a quem está próximo 
a esse contexto”, diz Rafael Bonfim, cadeirante desde o 
seu primeiro dia de vida, hoje com 30 anos. “Queremos 
democratizar a discussão, levando a inclusão para qual-
quer ambiente e abordando o tema de forma mais holís-
tica”, completa.
A iniciativa já rendeu frutos positivos, como a con-
quista de 1,2 mil seguidores do site do projeto – 
www.supernormais.com.br – e audiência média de 
seis mil leitores semanais. A próxima etapa é tornar o 
projeto viável financeiramente. Para isso, o grupo pre-

De perto, ninguém é normal
Super Normais debate a inclusão da pessoa com deficiência de maneira leve e bem humorada
Por Daniela Licht

tende vender camisetas, adesivos, agendas e canecas, 
aplicando a marca e os personagens do projeto. 
“Nosso grande desafio é inaugurar uma nova forma 
de debate sobre a inclusão da pessoa com deficiên-
cia”, finaliza Bonfim.  
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CREA-PR inicia atividades de 
valorização profi ssional
Ação do Conselho incentiva o reaparelhamento dos 
quadros técnicos públicos do Estado

Por Ana Maria Ferrarini

Valorizar e reconhecer o trabalho desenvolvido 
pelos profi ssionais da Engenharia que atuam no 
serviço público federal, estadual e municipal. Este 

é o foco do Fórum de Valorização Profi ssional do CREA-
-PR, lançado em 2012. A iniciati va também debaterá e 
incenti vará a formação e o aprimoramento dos quadros 
técnicos das insti tuições públicas.
De acordo com o engenheiro agrônomo Vander Della 
Colett a Moreno, gerente da Regional Ponta Grossa do 
CREA-PR e responsável pela condução do Fórum, uma 
das ações previstas é o lançamento do curso de aperfei-
çoamento direcionado aos profi ssionais que atuam em 
órgãos e insti tuições públicas. Inti tulado Curso de Aper-
feiçoamento Profi ssional em Obras e Serviços Públicos, 
será ofertado gratuitamente pelo CREA-PR por platafor-
ma de EAD-Ensino à Distância em maio, com inscrições a 
parti r de março pelo site www.crea-pr.org.br.
 “Abordaremos questões relacionadas às obras e servi-
ços públicos como, por exemplo, responsabilidades pro-
fi ssionais, normas para a elaboração de projetos visando 
a obtenção de recursos federais e estaduais, fi scalização 
de obras e licitações”, explica Moreno. Ele acrescenta 
que estão sendo fi rmadas parcerias com a Caixa Eco-
nômica Federal, Paranacidade, Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logísti ca e Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, visando o apoio na formatação do conteúdo 
do curso. Também será lançado um portal de referência 
aos profi ssionais para facilitar o acesso a informações 
relacionadas a obras e serviços públicos, com canais de 
relacionamento e discussão de assuntos técnicos entre 
os profi ssionais. “Outra ação será reconhecer os gesto-
res e insti tuições públicas que valorizam os profi ssionais 
de seus quadros técnicos”, destaca.
Inicialmente, o Fórum trabalha respaldado na Agenda 
Parlamentar, programa propositi vo do CREA-PR em par-
ceria com enti dades de classe em termos de soluções 
para os municípios. Em 2013, o enfoque são os profi ssio-

nais que atuam nas prefeituras paranaenses. Os prefeitos 
eleitos serão comunicados sobre as ações do Fórum e a 
importância da parti cipação dos seus profi ssionais nos 
cursos de aperfeiçoamento, para a elaboração de proje-
tos e obtenção de recursos para obras nos municípios. 
“A Agenda Parlamentar é nossa forma de contribuir com 
ideias e soluções para resolver problemas nos municípios. 
Esse trabalho vem sendo realizado há alguns anos e os pre-
feitos sabem que a implantação das propostas apresenta-
das depende da presença de profi ssionais nos quadros téc-
nicos públicos, elaborando projetos e viabilizando o aporte 
de recursos para a execução de obras”, observa Moreno. 

Fórum de Valorização Profi ssional
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Agronomia

Agrônomas: competência acima de tudo
Culturalmente ocupado por homens, campo se rende 
à dedicação e competência feminina

Por Giovana Campanha

Expressiva força mundial na pro-
dução agrícola e na formação 
de rebanhos, o Brasil se desta-

ca no cenário internacional, entre 
outros fatores, pela abundância de 
recursos naturais, diversidade de 
produtos, crescimento da produtivi-
dade nas lavouras e aprimoramento 
das tecnologias. Os profissionais da 
Agronomia são parte fundamental 
deste processo, e o mérito do suces-
so do segmento se deve também ao 
desempenho das engenheiras agrô-
nomas que atuam no País. 
Com o avanço das mulheres em to-
dos os setores no mercado de tra-
balho, os cursos de Agronomia tam-
bém têm, a cada ano, mais cadeiras 
ocupadas por elas. Na Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), a turma 
de Agronomia de 2012 matriculou 30 
alunas, um aumento de 12% compa-
rado ao mesmo curso, em 2007.
Graduada em Agronomia pela Uni-
versidade Estadual do Norte do 
Paraná – Campus Luiz Meneghel, 
Solange Maria da Silva Mattos, uma 
das oito mulheres na turma de 70 
alunos, iniciou a vida profissional 
em Bandeirantes, no Paraná.
No mercado há 26 anos, Solange pre-
cisou vencer desafios, a exemplo da 
desconfiança do agricultor, para exer-
cer a profissão que escolheu. “Depois 
que me formei e ingressei no merca-
do, trabalhei e me dediquei em do-
bro para mostrar minha capacidade”, 
lembra. Ela acredita que, da mesma 
forma, outras mulheres conseguiram 
espaço e contribuíram efetivamente 
para os bons resultados obtidos pe-
los produtores rurais no campo.
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Agronomia

Tantos anos de trabalho fizeram So-
lange ser reconhecida no meio em 
que atua. Atualmente, ela faz aná-
lises de projetos, vistorias e avalia-
ções ambientais. “Estamos sendo 
cada vez mais valorizadas porque 
desenvolvemos um trabalho eficien-
te”, acredita, destacando que o mer-
cado está menos preconceituoso. 
“Apesar das mulheres ainda serem 
minoria nos bancos da faculdade, 
a presença feminina hoje é muito 
maior se compararmos com a reali-
dade de 20 anos atrás.” 
 A remuneração para as profissionais 
da área também segue o caminho 
da equidade, da mesma forma que 
o tratamento por parte dos agricul-
tores e ofertas de emprego. Segun-
do Solange, no ramo da Agronomia 
os ganhos são iguais tanto para 
homens quanto para mulheres. Ela 
explica que em trabalhos particula-
res são os próprios engenheiros que 
atribuem valor ao serviço, mas se 
há convênio ou alguma instituição 
intermediando o contato, os valores 
são predeterminados e iguais, inde-
pendente do sexo do profissional.
Formada em Agronomia pela Uni-
versidade Estadual de Maringá 
(UEM), Suzana Caldeira trabalha na 
área há 16 anos e, a exemplo de So-
lange, foi uma das poucas mulheres 
em sala de aula. Suzana acredita 
que parte do antigo receio à presen-
ça de engenheiras agrônomas em 
campo deve-se ao fato dos homens 
constituírem maioria entre os pro-
dutores rurais e também no manejo 
da cultura. 
“A falta de mulheres no campo po-
dia abrir brechas para o preconceito, 
mas como estamos mais presentes 
no mercado esse tipo de comporta-
mento está desaparecendo”, diz. De 
acordo com Suzana, mesmo haven-
do certa resistência, sempre houve 
respeito. “Ofereço assistência técni-
ca e outros serviços. Meu trabalho 
sempre foi reconhecido”. Para ela, a 

organização feminina conta muitos pontos e destaca a atuação das enge-
nheiras agrônomas, que vem conquistando espaços antes dominados por 
homens. 
Suzana concorda com Solange sobre o motivo que tem dado credibilidade 
e confiabilidade ao trabalho feminino: a qualidade. “Somos competentes, 
e essa competência convence o mercado da presença feminina na Agrono-
mia brasileira”, reforça. A engenheira lembra que no passado era comum 
homens ignorarem pontos de vista das profissionais, tentando medir a ca-
pacidade das colegas. “Mostramos que somos igualmente qualificadas para 
atuar na profissão, com cursos e aprimoramento de técnicas, entre outros 
fatores”, explica. 
O produtor rural Otávio Perin Filho formou-se em Agronomia em 1978. Na 
turma de 100 alunos havia somente seis mulheres. Segundo ele, naquela 
época os agricultores tinham receio até mesmo do papel do engenheiro 
agrônomo. “A profissão não era tão disseminada, mas hoje os profissionais 
são bem aceitos e essenciais”, diz.
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 Em sua propriedade, Perin Filho conta com 
assistência técnica de engenheiras agrôno-
mas e não vê diferenças entre as capacida-
des de homens e mulheres. Ele acredita que 
a qualidade do serviço depende da capaci-
dade individual do profissional e não do gê-
nero. “O mercado cada vez mais aberto fez 
com que os agricultores aceitassem essa re-
alidade e percebessem o quão importante é 
o trabalho das mulheres, muitas vezes mais 
atenciosas, organizadas e detalhistas.” 
 

Maior esforço, mais 
qualidade
Raphaeli Nascimento de Freitas Turcanu, 
engenheira agrônoma formada em 2009 
pela Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), já experimenta a realidade vivida 
no campo. Selecionada, entre outros, para 
participar de um programa de intercâmbio 
profissional e estudantil nos Estados Uni-
dos, na Universidade de Minnesota, vol-
tado para a área agrária, a engenheira fez 
estágio em Boston e também no Canadá. 
“Fiz um semestre inteiro de cursos e outro 
de estágio no campo”, conta. “O programa 
proporcionou um diferencial de mercado 
que me torna uma profissional mais com-
petitiva.” 
Na opinião da engenheira agrônoma, o 
trabalho em usinas e cooperativas geral-
mente proporciona condições exatamente 
iguais para homens e mulheres. Sobre os 
desafios da profissão, Raphaeli ainda reco-
nhece alguns. “Algumas empresas separam 
até cotas para mulheres, o que mostra que 
ainda temos de enfrentar grandes obstá-
culos, mas acredito que isso aconteça em 
outras áreas também”, opina. 
O próximo passo de Raphaeli pela qualifi-
cação é agregar ainda mais valor ao currí-
culo. Em março, ela ingressa no mestrado 
em Fisiologia e Pós-colheita. “Posso afir-
mar que as mulheres precisam se esforçar 
até mais que os homens para mostrar que 
são competentes. Por essa razão, acaba-
mos muitas vezes exercendo a profissão 
com mais qualidade”, acredita.  
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Novos cursos de Licenciamentos Ambientais 
específicos para as áreas de postos de com-
bustíveis, avicultura, suinocultura e armaze-

namento de agrotóxicos são algumas novidades do 
Programa de Excelência do CREA-PR (PEP) para 2013. 
Na área de certificação está previsto o lançamento 
da certificação em Licenciamentos Ambientais. Mais 
uma mudança: criação do Curso de Aperfeiçoamento 
Profissional em Obras e Serviços Públicos, focado no 
aprimoramento técnico dos profissionais que atuam 
no serviço público, em especial nos municípios para-
naenses.
A edição do programa do ano passado, segundo o 
coordenador do PEP, administrador Claudemir Mar-
cos Prattes, superou a marca de oito mil profissio-
nais participantes em quatro cursos específicos: Ex-
celência em Planejamento de Edificações, Excelência 
em Execução de Edificações, Excelência em Manu-
tenção de Edificações e Excelência em Licenciamen-
tos Ambientais. Com os novos cursos, para 2013 a 
coordenação do PEP tem a expectativa de ampliar 
o programa de capacitação profissional focado no 

aprimoramento técnico dos profissionais.
Os cursos do PEP são ofertados gratuitamente pelo 

CREA-PR em parceria com as entidades de clas-
se por meio do site www.crea-pr.org.br/pep. 

Lá pode ser acompanhado o calendário 
com as datas e prazos de inscrições 

para os cursos. 

Foco na excelência 
profissional

O Programa de Excelência é composto por ações 
que visam à excelência no exercício das profis-
sões nas atividades de planejamento, execução 

e manutenção de edificações e nos licenciamentos am-
bientais, trazendo melhorias ao campo de trabalho da 
Engenharia, Agronomia e Geociências. 
Além do aperfeiçoamento técnico, o profissional pode 
receber a certificação que tem como objetivo reconhe-
cer que ele realiza suas atividades com competência, 
ética, legalidade e alto grau de exigência. Prattes afirma 
que qualificação é o primeiro passo. “Os cursos são pos-
síveis de serem feitos por todos, independente da mo-
dalidade, a única exigência é que o profissional esteja 
regularmente registrado junto ao CREA-PR. A certifica-
ção é a materialização do que o profissional aprendeu 
durante o curso”, explica.

Inscrições

Para se inscrever nas certificações,  o profissional,  
após concluir o curso de ensino à distância na área 
em que almeja a certificação, deverá apresentar 

atividade profissional na área, comprovada documental-
mente. A documentação deverá ser submetida ao CREA-
-PR juntamente com a ficha de inscrição, certidões de 
regularidade (Certidão de Registro Profissional, Certidão 
Negativa de Ética Profissional e ART - Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica).  Em seguida, a documentação é 
encaminhada para análise de organizações certificado-
ras credenciadas.  Mais informações podem ser obtidas 
no site www.crea-pr.org.br/pep. 

Programa de Excelência
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Programa de Excelência do CREA-PR 
lança cursos inovadores
PEP terá novos cursos em 2013 e quer ampliar número 
de participantes

Por Ana Maria Ferrarini



Premiação PCQ

Inovações marcam a realização do 6º Ciclo do PCQ

Por Ana Maria Ferrarini

Neste ano, prêmio conta com a categorização das organizações participantes e institui a 
certificação por níveis de pontuação nas faixas ouro, prata e bronze 

O 6º Ciclo do Prêmio CREA da Qualidade (PCQ), ferra-
menta que reconhece e valoriza entidades de classe 
que apresentem alto desempenho em suas gestões, 

terá novidades neste ano, com inovações importantes em 
sua concepção. “Após ampla discussão com os participantes 
dos ciclos anteriores, em 2013 o Prêmio contará com a cate-
gorização das organizações participantes. Também foi insti-
tuída a certificação por níveis de pontuação, nas faixas ouro, 
prata e bronze. Dessa forma, democratizamos o processo e 
oportunizamos às entidades o desafio principal, que é o de 
melhorar o seu sistema de gestão”, explica o coordenador do 
PCQ, administrador Claudemir Marcos Prattes.
Neste novo modelo, as organizações passam a ser categori-
zadas de acordo com cinco itens de enquadramento: receita 
anual, número de associados efetivos, de associados possí-
veis em sua área de abrangência, de funcionários e a existên-
cia de sede própria. Com base nesta avaliação, os participan-
tes dividem-se em três categorias distintas: pequeno, médio 
e grande. “Todas as organizações poderão obter suas certifi-
cações em qualquer nível, de acordo com a sua pontuação. 
O instrumento de avaliação estará devidamente adequado à 

sua realidade e aos seus objetivos estatutários, fomentando 
a concorrência principalmente entre entidades de porte si-
milar”, acrescenta Prattes.
O PCQ também inova na avaliação. Nesta edição, o processo 
está mais compacto e objetivo, utilizando um único instru-
mento de 1.501 pontos, que permite o controle técnico nas 
auditorias junto às entidades de classe, sem perder a quali-
dade, que é marca registrada da premiação.
Todas estas mudanças têm como foco o aumento de enti-
dades inscritas no PCQ, que em 2012 contou com 54 parti-
cipantes e neste ano prevê a inscrição de 60 ao todo. “Com 
estas adequações, o 6º Ciclo do PCQ mostra estar atualizado 
e alinhado à realidade e aos anseios das entidades de classe 
que compõem o Sistema Profissional”, diz Prattes. 
Premiação única em todo o País, o PCQ foi elaborado utili-
zando como escopo os fundamentos do Prêmio Nacional da 
Qualidade e do Prêmio Nacional de Gestão Pública. “A cada 
edição, o PCQ se consolida como o grande referencial de 
qualidade das entidades de classe ligadas às áreas da Enge-
nharia, Agronomia e Geociências”, conclui Prattes. 

Prêmio valoriza as inovações e 
boas práticas
O Prêmio Inovação e Boas Práticas, inserido no PCQ, 
chega em 2013 à 3ª edição e reconhece projetos inova-
dores elaborados por entidades de classe. 
“É um reconhecimento às boas práticas desenvol-
vidas em todo o Estado”, diz Prattes. “A proposta é 
multiplicá-las no Paraná”.  
A avaliação dos trabalhos é realizada por votação entre 
os participantes dos Encontros Paranaenses de Entida-
des de Classe. “O tema é livre, mas neste ano incorpo-
raremos os resultados obtidos pelos trabalhos apresen-
tados”, explica Prattes. “É um conteúdo valioso para a 
troca de experiências entre as entidades”, destaca.
Em primeiro lugar no Prêmio Inovação e Boas Práticas 
de 2012 ficou a Associação dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos do Norte Pioneiro (AEAANP), com o proje-

to Revitalização dos Afluentes do Rio Alambari. A Asso-
ciação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Campo 
Mourão (AREA-CM) conquistou o segundo lugar, com o 
projeto Escritório Virtual para Associados. E o projeto 
Concurso Regional de Redução de Perdas na Colheita de 
Soja, da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato 
Branco (AEAPB) obteve a terceira colocação.  
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Premiação PCQ

“O ano passado foi um marco para as en-
tidades e para o Conselho. Foi um período 
de superações para o PCQ, com a participa-
ção de 54 entidades e a maior pontuação 
de todos os Ciclos, com aumento de aproxi-
madamente 25% na pontuação em relação 
à edição anterior”, comemora o presidente 
do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger.

5º Ciclo superou as 
expectativas

Vencedores

1º lugar 
Associação dos Engenheiros e Ar-
quitetos de Maringá

2º lugar
Associação dos Engenheiros e Ar-
quitetos de Cascavel

3º lugar
Associação Profissional dos Enge-
nheiros e Arquitetos de Paranavaí

4º lugar
Associação dos Engenheiros e Ar-
quitetos de Apucarana

5º lugar
Associação dos Engenheiros Agrô-
nomos do Paraná

6º lugar
Associação Regional dos Engenhei-
ros Agrônomos de Cascavel  

Destaques

O 5º Ciclo do PCQ premiou entidades em dez 
categorias: 

• Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá 
e Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrôno-
mos de Arapongas (Destaque Modelo de Gestão)

• Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá 
(Destaque Atuação junto ao Sistema CONFEA/CREA)

• Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná 
(Destaque Qualificação Profissional)

• Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos 
de Marechal Cândido Rondon (Destaque Ambiente 
Associativo)

• Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel 
(Destaque Ética Profissional)

• Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel 
(Destaque Políticas Públicas)

• Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná 
(Destaque Comunicação)

• Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região 
de Irati e Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Rio Negro (Destaque Liderança)

• Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá  
e Associação Profissional dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Paranavaí (Destaque Responsabilidade Ad-
ministrativa)

•  Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá 
(Destaque em Sustentabilidade Social)  
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Confi ra a lista de todos os premiados no 5º PCQ na revista eletrônica do CREA-PR

Reconhecimento em gestão

“O PCQ é um estí mulo à organização e evolução da enti dade. Conquistar o prêmio foi como receber um ‘atestado’ de suces-
so, comprovando que a gestão foi efi ciente e comprometi da com as metas traçadas no início do mandato. O PCQ é impor-
tante para a Engenharia, porque as enti dades se desenvolvem, se organizam e se fortalecem. Quando temos associações 
fortes e organizadas, valorizamos o papel da Engenharia permeando todos os meios políti cos e sociais, levando à sociedade 

a percepção da importância e do valor de nossas profi ssões”.  1º colocado no 5º Ciclo do PCQ – engenheiro civil Al-
tair Ferri, na ocasião presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM). 

Evolução
As três maiores 
evoluções do ciclo 
anterior para este 
também foram 
premiadas:

1º lugar
Associação Profi ssional dos 
Engenheiros e Arquitetos de 
Paranavaí

2º lugar
Associação Maringaense de  
Engenheiros Agrônomos 

3º lugar
Associação Paranaense dos 
Engenheiros Ambientais  

Desempenho
O 5º Ciclo reconheceu, ainda, entidades pelo melhor 
desempenho por região. São elas: 

• Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana

• Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel

• Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná

• Associação dos Engenheiros Agrônomos de Guarapuava

• Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina

• Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Cam-
po Mourão

• Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Pato 
Branco

• Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa  
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MENTOCONHECI

Porque o mercado só tem
espaço para quem tem sede de

PÓS FAEé na
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A conquista das melhores posições profissionais pode ser resumida em uma 

única escolha: ser superficial ou entender com profundidade sua área de 

atuação. Se você optou pela segunda alternativa, faça sua especialização na 

FAE. Gestão da Produção - Lean Management  e outros cursos nas áreas de 

Business, Educação e Direito com grade curricular flexível, convênios com 

empresas e instituições internacionais e a credibilidade da melhor instituição 

universitária privada de Curitiba, segundo o MEC. Pós-graduações com plena 

aceitação do mercado, só na FAE. É líquido e certo.
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