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M

uito feliz foi o comentário do
engenheiro civil Samir Jorge,
diretor regional do Sindicato
dos Engenheiros do Paraná-Seccional de
Maringá quando, na última edição da Revista do CREA-PR, n˚ 79, diz que o desconhecimento dos gestores a respeito das contribuições dos engenheiros para o desenvolvimento
social e econômico municipal é um dos motivos
da falta de interesse dos profissionais ao ingressar
no setor público municipal. De fato, se engenheiros
cruzarem os braços dentro de uma prefeitura, quem
fará o trabalho necessário para a execução das obras
necessárias ao crescimento da cidade, documentação,
projetos, orçamentos e detalhamentos?
Tenho 17 anos de casa, mas já vi de tudo em termos
de desvalorização profissional. Penso que fazer cumprir
a Lei Federal n˚ 4950A, só mesmo com interferência do
Supremo Tribunal da Justiça. Todas as entidades fazem
movimentos para a valorização profissional, mas nenhum tem resultados efetivos. As prefeituras preferem
pagar a multa de seis salários mínimos sobre cada profissional que não recebe o piso salarial do que valorizar a
classe e perceber que a cidade pode parar se cruzarmos
os braços. É uma pena que uma profissão como esta seja
tratada desta forma!
Engenheira civil Justine Schemberger
PR-28982/D

Sua opinião é importante.
Escreva através do link Fale Conosco
no site www.crea-pr.org.br
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N

o início de novembro, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação
Civil fez declarações desastrosas, colocando a culpa pelo atraso
nas obras dos aeroportos brasileiros nos engenheiros. O CREA-PR
foi uma das primeiras entidades da Engenharia brasileira a se manifestar e
repudiar de forma veemente as declarações. Por conta disso, aproveitamos
essa edição para destacar os verdadeiros motivos pelo atraso nas obras.
Também em novembro, o CREA-PR realizou a 39ª edição do Encontro
Paranaense de Entidades de Classe, em paralelo com o 23º Fórum
Estadual de Inspetores e o 9º Encontro Estadual do CREAjr-PR. Os eventos
reuniram mais de 600 profissionais de todo o Estado e debateram o
aprimoramento e a excelência na gestão das organizações profissionais.
Os resultados do novo modelo de paradigma de fiscalização do Conselho,
que ampliou significativamente o número de fiscalizações, foram
apresentados durante o 7º Seminário de Fiscalização. Graças ao trabalho
realizado pela equipe do Departamento de Fiscalização (DEFIS), fecharemos
o ano cumprindo nossa ambiciosa meta de 69 mil fiscalizações.
Em nome de toda a diretoria do
Conselho, desejo a todos um
Feliz Natal e um 2014 repleto de
conquistas e realizações!
Presidente
Engenheiro civil Joel Krüger
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Giro de Novidades

Projeto Pegaí convida a população a ler

O

projeto Pegaí-Leitura Grátis é uma iniciativa não governamental sem fins lucrativos, criada em Ponta
Grossa e mantida por apaixonados pela leitura, que
querem disseminar conhecimento. Idealizada pelo professor
universitário Idomar Augusto Cerutti, a proposta é simples e
consiste na doação e compartilhamento de livros.
Em menos de quatro meses, mais de três mil livros já
foram entregues para os leitores em 23 “Pegadas Culturais”. Destes, 100 foram restaurados e 132 devolvidos
depois de lidos. Mais informações no site www.pegai.
info ou pelo telefone (42) 9917-4888.

Foto: divulgação

Senge-PR de casa
nova na internet

O

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (Senge-PR) renovou o seu portal. No site www.senge-pr.
org.br estão novidades como Agende o seu Atendimento (para marcar atendimento com a assessoria jurídica),
Espaço Senge Jovem (atividades do projeto de suporte ao futuro engenheiro), boletim Boa Tarde, Engenheiro e a impressão da guia para o recolhimento da contribuição sindical.

UP promove curso
Gestão em Energia

A

Universidade Positivo (UP) promove o curso Gestão
em Energia, direcionado a graduados nas áreas de
Engenharia, profissionais das áreas tecnológicas, setor elétrico, de energia e do setor industrial.
A proposta é fornecer conhecimentos teóricos e práticos em
relação à administração dos recursos energéticos. O curso é
ministrado quinzenalmente às sextas-feiras e sábados, com
carga horária de 420 horas. Informações: posgraduacao@
up.com.br, (41) 3250-3737 ou no site http://up.com.br.

UFPR lança site de
Neotectônica

Apucarana ganha curso de
engenharia química

O

Ministério da Educação (MEC) autorizou a abertura no primeiro semestre de 2014 do curso de
engenharia química da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), campus Apucarana. O curso é
integral, com duração de cinco anos, totalmente gratuito
e oferta 44 vagas a cada semestre.
A previsão é que as aulas iniciem em março. O ingresso
ao curso acontece pelo processo seletivo
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), realizado gratuitamente pela internet duas
vezes ao ano, ainda sem data definida.

F

oi lançado em outubro o site do grupo de pesquisa em Neotectônica da Universidade Federal do
Paraná (UFPR). Coordenado pelo professor e geólogo Eduardo Salamuni, a ferramenta tem a missão de
desenvolver e apoiar pesquisas científicas, bem como
disseminar conhecimento sobre eventos tectônicos
recentes e neotectônicos na evolução geológica e geomorfológica da região Sul do Brasil. Acesso no link www.
neotectonica.ufpr.br.
Leia mais novidades sobre produtos e serviços do CREA-PR
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Por Adriana Mugnaini

Posse de nova diretoria

Fotos: Divulgação

P

rofissionais, autoridades, representantes do
CREA-PR e familiares prestigiaram a posse da
nova diretoria da Associação de Engenheiros
Agrônomos de Francisco Beltrão. Cerca de 120 pessoas acompanharam a solenidade que empossou o presidente, o engenheiro agrônomo Ricardo Kaspreski,
juntamente com a Diretoria, o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética. O almoço também celebrou o Dia do
Engenheiro Agrônomo.
A nova gestão segue até 2015, com várias metas, dentre
elas, dar continuidade aos trabalhos da gestão anterior.
“Nossos principais objetivos incluem representar os interesses dos profissionais na região, aumentar o número de associados, propiciar maior integração, investir em
cursos e qualificação, revitalizar o site da Associação, entre outros”, explica Kaspreski.

CEAL completa 60 anos

O

Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina
(CEAL) celebrou seus 60 anos com um Ciclo de Palestras, encerrado com um jantar comemorativo.
Os temas das palestras foram: “A construção está mudando, a partir de agora, só a sustentável” (engenheiro civil
Fernando João Rodrigues de Barros), “Características, aplicações e tendências dos pré fabricados de concreto” (engenheiro civil Mounir Khalil El Debs), “Acessibilidade na Arquitetura” (arquiteto e urbanista Manoel de Oliveira Filho)
e “Novas Tecnologias para Desassoreamento de Lagos”
(engenheiro civil André Fanaya).
A abertura do evento teve a participação do presidente
do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger, e reuniu profissionais, estudantes, diretores do CREA-PR e do CEAL.
CREA-PR
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Dentre as autoridades, estiveram presentes o presidente do Sinduscon Norte PR, Gerson Guariente, o secretário de Obras de Londrina, Sandro Nóbrega e o presidente da Cohab, José Roberto Hoffmann. “Ao longo dos 60
anos, o CEAL vem realizando ações de destaque que vão
além da esfera municipal e muito contribuem nas questões estaduais e nacionais”, afirma Krüger.
“Superamos vários desafios, desde influências socioeconômicas até o surgimento de novas ferramentas de
trabalho. Temos orgulho de ver o resultado de nossa história e isto nos traz uma responsabilidade ainda maior
na continuação deste trajeto de seriedade”, diz a engenheira civil Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno, primeira mulher eleita presidente do CEAL na história.

Entidades de classe em foco

Revista

Evento discute tecnologia para a produção de milho em Londrina

A

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina (AEA-LD) promoveu o evento “Tecnologias
para produção do Milho Segunda Safra”. Durante todo o dia, cerca de 120 profissionais acompanharam palestras e apresentações de tecnologia. Segundo
o conselheiro do CREA-PR, engenheiro agrônomo Irineu Zambaldi, os presentes assistiram apresentações
de pesquisadores, empresas e profissionais ligados
às áreas tecnológicas. “Foi possível interagir com os
principais detentores de conhecimentos técnico científicos, acompanhar estudos recentes e avaliar propostas e soluções para os principais questionamentos dos
agricultores”, resumiu.
Na programação, as palestras “Exigências climáticas da
planta de milho x adversidades climáticas no milho segunda safra e seus reflexos no desempenho da cultura”,
com Willian da Silva Ricce (Iapar e UFPE), “Manejo integrado de doenças de milho segunda safra”, com Rodrigo
Veras da Costa (Embrapa Milho e Sorgo), e “Manejo integrado de pragas no milho segunda safra”, com Rodolfo
Bianco (Iapar). Também, a apresentação de tecnologias
das empresas Dow Agrosciences, Pioneer, Monsanto e

Syngenta. “Conseguimos proporcionar uma quantidade
significativa de informações e atualizações aos participantes. Se fôssemos reuni-las em estudo dispersos, levaria muito tempo e, provavelmente, a precisão não seria
a mesma”, explica Zambaldi.

Entidades de classe e presidente do CREA-PR cumprem agenda em Umuarama

N

o final de outubro, o presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger, esteve em Umuarama
para uma série de compromissos com os gestores públicos e instituições de ensino da região. As visitas foram acompanhadas pela presidente da Associação
Regional dos Engenheiros Agrônomos de Umuarama
(AREAU), engenheira agrônoma Marcia Laino, e o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do
Noroeste do Paraná (AEANOPAR), engenheiro civil Jerson Leski, além de representantes do CREA-PR.
Na primeira reunião, com o prefeito de Umuarama,
Moacir Silva, foram debatidos os desafios das organizações públicas, um panorama referente às fiscalizações
e atendimentos do Conselho em Umuarama e região,
esclarecimentos sobre a estrutura organizacional do
CREA-PR e uma parceria na realização do Fórum Paranaense de Acessibilidade na cidade.
No encontro com os vereadores Antonio Comparssa e Diemerson Castilho, foi discutida a criação de uma Comissão
Municipal específica que trata de acessibilidade na cidade.
Ainda neste dia, uma visita à Universidade Paranaense

(UNIPAR) e à Universidade Estadual de Maringá (UEM).
Nas duas instituições foram apresentadas a estrutura
dos cursos, abordados os desafios de ensino e os presentes conheceram os produtos e serviços do CREA-PR
voltados às universidades, a partir da implantação do
Departamento de Relações Institucionais (DRI).
O dia foi encerrado com a palestra de abertura ministrada pelo presidente Krüger na III SECTEC - Semana de
Engenharia Civil e Tecnologia em Construção Civil.
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Inspetoria de Campo Largo é reinaugurada

O

município de Campo Largo
conta agora com uma nova
inspetoria do CREA-PR, um
espaço mais moderno e adequado
para a execução das atividades do
Conselho. O local será ocupado por
profissionais do Conselho e pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Largo (AEACL). Para
comemorar, houve uma solenidade
realizada na Câmara de Vereadores
do município, com a presença do
presidente do CREA-PR, engenheiro

civil Joel Krüger, da presidente da
AEACL, Geovana Miller Tomaz, do
presidente da Câmara de Vereadores de Campo Largo, Dirceu Mocelin,
do conselheiro do CREA-PR, engenheiro eletricista Sérgio Cequinel
Filho, do secretário de Desenvolvimento Urbano, Daily Reinke, além
de profissionais do Conselho.
A inspetoria em Campo Largo permite um atendimento presencial
facilitado aos profissionais, evitando que eles precisem se deslocar

para Curitiba. Outro ponto importante é a possibilidade do município ter inspetores do Conselho, o
que facilita o andamento das ações
fiscalizatórias. Por fim, aproxima o
CREA-PR das entidades de classe,
como a AEACL. “Esta parceria fortalece a Associação, concentra os
serviços destinados aos profissionais da área e associados e, consequentemente, gera credibilidade e
visibilidade à AEACL”, diz Geovana.
A presidente da AEACL também explica que foram convocadas as eleições para a gestão 2014/2015, para
que novas estratégias sejam definidas nesta retomada da entidade. “Temos certeza de que a nova inspetoria
criará ações de participação e valorização profissional em parceria com o
CREA-PR e também com a Prefeitura
em prol dos associados, profissionais
da área e para o município”, diz.
Para encerrar o evento, Krüger
proferiu palestra sobre Mobilidade Urbana.

Novo presidente do Sinduscon-PR quer estreitar relacionamento com CREA-PR

O

presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel
Krüger, prestigiou a posse da nova diretoria do
Sinduscon-PR, gestão 2013-2016, presidida pelo
engenheiro civil José Eugênio Souza de Bueno Gizzi.
“Minha gestão terá como foco o tema ‘Mais Ideias na
Construção’, buscando tecnologias atuais e inovação
para uma construção civil com menos desperdício, mais
sustentabilidade e produtividade”, diz Gizzi. “Minha proposta é realizar um trabalho em prol de um melhor ambiente para o setor da construção civil no País, lutando
por investimentos em infraestrutura, sejam públicos ou
privados, para resolver este grande gargalo que barra
o desenvolvimento”, acrescenta, acenando para novas
ações em conjunto com o CREA-PR. “O CREA-PR é nosso parceiro de primeira hora, fundamental em muitas
ações como no combate à informalidade na construção civil. Nutrimos profunda admiração e respeito pelo
presidente Joel Krüger e queremos estreitar ainda mais
CREA-PR
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este relacionamento em minha gestão”, conclui o novo
presidente do Sinduscon-PR (veja entrevista na página
12). A cerimônia foi acompanhada pelo assessor de relações empresariais do CREA-PR, engenheiro civil Euclésio
Finatti e pelo engenheiro civil André Gonçalves.

Entidades de classe em foco

Revista

Entidades comemoram o Dia do Engenheiro Agrônomo

A

Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel (AREAC) e a Associação dos
Engenheiros Agrônomos do Vale do
Piquiri (AEAVP) comemoraram o Dia
do Agrônomo em um grande evento.
“Esse evento traduz a importância
da entidade de classe, principalmente pelo fato de comemorar os
80 anos de regulamentação da atividade e os 45 anos de fundação. A
expressiva participação reflete a confiança que os profissionais depositam na entidade, que sempre buscou
defender os anseios dos profissionais
e do agronegócio”, diz o presidente
da AREAC, engenheiro agrônomo
Marcos Marcon. Estiveram na confra-

ternização o presidente do CREA-PR,
engenheiro civil Joel Krüger, o deputado federal, engenheiro civil Eduardo
Sciarra e representantes de entidades
de classe da região.
A AEAVP aproveitou a data para empossar a sua nova diretoria.

“A integração entre os profissionais é
fundamental para o sucesso da nova
gestão. Queremos oferecer muitas
novidades aos associados e ampliar
o quadro de participação”, afirma a
engenheira agrônoma Karina Sabião,
presidente da AEAVP.

Enarq reúne profissionais na região Oeste

U

ma tradicional confraternização animou o domingo dos
profissionais de entidades
de classe e do CREA-PR em Toledo. Mais uma edição do Encontro
das Associações dos Engenheiros e
Arquitetos da Região Oeste (XXXII
Enarq) foi organizada e teve a presença de 150 pessoas, entre elas o
presidente do CREA-PR, engenheiro
civil Joel Krüger. De acordo com o
presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo
(AEAT), engenheiro civil César Krüger, foi um dia familiar, que promoveu a interação entre os profissionais. “Foi um domingo repleto de
bons momentos, um dia no qual os
profissionais puderam se divertir e
confraternizar. Este tipo de atividade
contribui para manter a classe unida, onde os profissionais da região
se conhecem e afirmam seus laços
de amizade promovendo assim a valorização profissional”, resume.
O destaque do dia foi o campeo-

nato de futebol, que teve em 1° e
3° lugares a delegação da Associação Regional dos Engenheiros e
Arquitetos de Marechal Cândido
Rondon (AREA). Na segunda coloca-

ção, a Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Toledo (AEATO). Os
profissionais e familiares também
usufruíram de outras atividades recreativas durante o dia.
Edição 80 | 9
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Fórum de Acessibilidade nos municípios dos Campos Gerais

A

região dos Campos Gerais recebeu em novembro
as ações do Fórum de Acessibilidade do CREA-PR,
que está percorrendo todo o Paraná com palestras, atividades com estudantes, vistorias, entre outras
atividades relacionadas ao tema.
No dia 11, o engenheiro civil Antonio Borges dos Reis e
o engenheiro mecânico Sérgio Yamawaki estiveram no
Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais (CESCAGE) e falaram respectivamente sobre os problemas de
acessibilidade nas cidades e as inovações tecnológicas
na área. Os acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil,

Tecnologia em Construção de Edifícios e Arquitetura e
Urbanismo participaram de uma vivência em cadeira de
rodas, onde puderam identificar várias oportunidades
de melhoria no ambiente da CESCAGE.
No dia seguinte, a programação seguiu em Jaguariaíva
na sede da APAE, que reuniu os diretores da Associação Paranaense de Engenheiros e Técnicos da Região
Agromadeireira (APETRA), profissionais do CREA-PR,
vereadores e o prefeito do município, Juca Sloboda.
Na ocasião, os profissionais da APETRA e do Conselho
analisaram as questões de acessibilidade da região. A
Associação elaborará gratuitamente um projeto de adequação dos trechos a ser doado à Prefeitura. As mesmas
atividades também aconteceram em Arapoti.
“Os seminários mostram a todos as barreiras que dificultam a vida de cada um. Juntamos pessoas com e
sem deficiência, profissionais da Engenharia e representantes dos poderes Legislativo e Executivo para
vivenciarem os obstáculos físicos urbanos. O que era
despercebido pela maioria é, agora, evidente. Acreditamos que com essas ações quebramos as barreiras e colaboramos para amenizar o passo a passo da
vida das pessoas com deficiência”, resume o presidente da APETRA, engenheiro civil Eugênio Marcio
de Carvalho e Silva.

AEAGRO e CREA-PR participam do 10° WinterShow

U

m dos eventos mais importantes da região de Guarapuava, o 10° WinterShow – Excelência em Cereais de Inverno, é
uma iniciativa da Cooperativa Agrária, organizado através da Fundação
Agrária de Pesquisa Agropecuária
(FAPA). É uma oportunidade para a
troca de conhecimento entre agricultores, pesquisadores e agrônomos no desenvolvimento e aplicação de tecnologias para as culturas
de inverno. E, pelo segundo ano, a
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Guarapuava (AEAGRO) e
o CREA-PR participaram com um estande no evento.
“Como o tema central do evento foi
a Excelência na Produção, pudemos
demonstrar em nossos contatos os
CREA-PR
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esforços do CREA-PR na busca da
excelência em projetos, como forma de melhoria nas obras e serviços
prestados pelos profissionais do Sistema. Também pudemos evidenciar
para a sociedade a importância dos
engenheiros agrônomos como elo
da cadeia produtiva, atuando da
pesquisa à industrialização. Por fim,
destacamos que o evento é considerado o maior no País na difusão de
tecnologias em cereais de inverno”,
afirma o presidente da AEAGRO,
engenheiro agrônomo José Roberto
Papi, já confirmando um estande do
CREA-PR em 2014.
“Eventos como esse promovem a
interação entre o profissional e os
avanços da pesquisa aplicados ao
agronegócio”, diz o presidente da

Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná (FEAP), engenheiro agrônomo Luiz Antonio Corrêa
Lucchesi, presente no estande com
mais 30 acadêmicos de Curitiba.

Entidades de classe em foco

Revista

Jantar comemorativo reúne mais de 200 pessoas em Irati

U

m jantar dançante marcou a celebração do Dia do Engenheiro
Agrônomo no município de Irati.
O evento, realizado há 12 anos pela Associação dos Engenheiros Agrônomos
da Região Centro-Sul do Paraná (AEARI), teve a presença do presidente do
CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger,
conselheiros e representantes do Conselho, presidentes de entidades de clas-

se, profissionais da região e familiares.
Cerca de 240 pessoas prestigiaram o
evento e comemoraram a data que,
segundo o presidente da AEARI, engenheiro agrônomo Roberto Chueire
Vieira, é muito representativa para a
classe. “O evento tem como objetivo
a valorização do engenheiro agrônomo e a confraternização festiva na
comemoração do dia da criação da

profissão”, diz. Na mesma linha, o
presidente do CREA-PR salientou a
importância do profissional para o
Estado, tendo em vista que a base
da economia paranaense é a agricultura. “Temos excelentes escolas de
formação e profissionais altamente
qualificados que contribuem consideravelmente para o desenvolvimento do Estado”, conclui Krüger.

Presidente do CREA-PR é homenageado em Arapongas

P

elos serviços prestados em
prol da valorização profissional e defesa das profissões
frente ao CREA-PR, o presidente do
Conselho, engenheiro civil Joel Krüger, recebeu uma homenagem da
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas
(ASENARAG). A solenidade aconteceu durante o jantar comemorativo
de 32 anos da entidade, ocorrido
em outubro.
“As iniciativas do presidente Krüger,

como a Governança Cooperativa e
o Colégio de Entidades de Classe
(CDER) aproximam a administração
do Conselho dos profissionais que
se encontram na base”, destacou o
presidente da ASENARAG, engenheiro civil Marcos Ferreira. Juntamente
com o tesoureiro da Associação, engenheiro industrial na modalidade
Elétrica e engenheiro de segurança do
trabalho, Fauzi Geraix Filho, Ferreira
entregou ao presidente Krüger uma
placa comemorativa.

AEAA contribui para legislação em Apucarana

A

Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Apucarana
(AEAA) interagiu com o Poder
Legislativo Municipal para definição
dos parâmetros da lei nº 70/2013,
que institui a obrigatoriedade da exis-

tência de reservatórios para acumulação das águas pluviais como condição
para obtenção do certificado de conclusão da obra e/ou Habite-se.
De autoria do vereador Luciano Augusto Molina Ferreira, a lei teve o

apoio dos profissionais da entidade para definição de itens técnicos
das construções das cisternas para
captação das águas das chuvas. A
partir de março de 2014, todas as
construções com mais de 300 m²
deverão apresentar o projeto da
cisterna no projeto arquitetônico.
“Esta interação do poder público
com os profissionais especialistas vem ao encontro dos anseios
da Associação, para que nós, engenheiros, colaboremos com os
projetos de lei que exijam um conhecimento técnico, ajudando a
desenvolver Apucarana de maneira sustentável”, resume o vice-presidente do CREA-PR, engenheiro
civil Herivelto Moreno.
Edição 80 | 11

CREA-PR

Entrevista

Revista

Sinduscon’s em nova gestão

Sindicatos têm representação em todo o Paraná e contam com novos presidentes
Por Adriana Mugnaini

E

m 2014, os Sinduscon’s terão a posse efetiva de seus novos presidentes. No Norte, Osmar Ceolin, no Noroeste,
José Maria de Vasconcellos Pessanha de Paula Soares, no Oeste, Edson Vasconcellos, e em Curitiba, José Eugênio
Souza de Bueno Gizzi. A revista do CREA-PR escutou os dois últimos para saber mais a respeito da realidade em
suas regiões e as suas propostas de gestão. Na próxima edição, a continuidade com as entrevistas com Ceolin e Soares.
Revista do CREA-PR- Quais os desafios da sua gestão?
José Eugênio Souza de Bueno Gizzi - Promover ações que estimulem
ainda mais a inovação e a industrialização da construção, possibilitando
estes avanços para um número maior
de empresas; participar ativamente
dos principais debates sobre o desenvolvimento do País, defendendo
os interesses da indústria da construção e da sociedade, de forma geral.
Vamos discutir amplamente temas
como segurança jurídica, racionalização da burocracia, modernização
das relações de capital e trabalho,
investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, dentre tantos outros
temas imprescindíveis para alçar o
Brasil para um novo patamar de desenvolvimento, não somente econômico, mas também, e principalmente, de justiça social.

Divulgação

E

ngenheiro civil formado na
Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Gizzi foi engenheiro do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER/PR),
onde exerceu também as funções
de diretor administrativo financeiro e diretor de operações.
Sócio proprietário da Itaúba
Incorporações e Construções,
empresa fundada em 1986 cuja
especialidade é a construção de
pontes e viadutos, o atual presidente exerceu no Sinduscon-PR
as funções de vice presidente nas
áreas de Responsabilidade Social,
Obras Públicas e Financeira.

Que ações pretende realizar com
foco na valorização profissional?
Nosso planejamento estratégico
prevê a ampliação de cursos, palestras e eventos, tanto na área técnica e operacional, quanto gerencial
e empresarial. Vamos buscar novas
parcerias para promover um número maior de treinamentos para
os profissionais da construção civil,
de forma que possam se qualificar
e acompanhar a evolução do setor.
Em 2014, por exemplo, vamos organizar
em Curitiba o 5º Encontro Nacional da

Inovação na Construção (ENINC),
que contará com palestrantes nacionais e internacionais.
Quais as principais dificuldades que
o senhor vê na sua região? E como
pretende atuar neste sentido?
Um dos principais problemas de
nossas cidades diz respeito à mobilidade urbana, pela falta de investimento em obras de infraestrutura.
Os governos federal, estadual e municipal sinalizaram recentemente um
montante de R$ 5 bilhões a ser investido na Região Metropolitana de
Curitiba para minimizar este gargalo.
Nós, como representantes da sociedade civil organizada, vamos acompanhar este processo e cobrar do
poder público para que esta notícia
não fique no campo das promessas.
De que forma pretende fortalecer
a parceria com o CREA-PR? Quais
ações irá desenvolver?
O CREA-PR é uma entidade parceira
há muitos anos. Está ao lado do Sinduscon-PR em diversas ações importantes para o desenvolvimento da
indústria da construção e da sociedade como um todo. Em conjunto,
promovemos eventos, participamos
de debates de interesse da classe e
combatemos a informalidade. Vamos buscar ampliar cada vez mais
nosso diálogo com o poder público,
e juntos pensar em novos projetos
que promovam a valorização dos
nossos profissionais e o crescimento
de nossas empresas.

Leia as entrevistas na íntegra na revista eletrônica do CREA-PR
CREA-PR
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Revista do CREA-PR - Quais os desafios da sua gestão?
Edson Vasconcelos - Trazer de forma prática a inovação ao processo
produtivo e a inovação na gestão,
com objetivo claro no aumento da
produtividade em nossas obras,
agregar ao sindicato produtos e
serviços que tenham claro valor ao
associado e tendo como resultado o
aumento do quadro associativo em
números consideráveis.

Vandré Dubiela

O

Sinduscon – Oeste-PR conta com mais de mil afiliados na região e em 2014
completa 20 anos. O engenheiro
civil Edson Vasconcelos é natural
de Cascavel e formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Atua como membro do Conselho
do Sesis/PR, diretor da Federação
das Indústrias do Estado do Paraná
(FIEP) e do Conselho de Relações
do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego Estadual (CERT).
Antes de ser eleito presidente,
atuou como segundo tesoureiro e
membro do Conselho Deliberativo
do Sinduscon.

Quais ações pretende realizar com
foco na valorização profissional?
A valorização profissional sempre
deve ser orientada pela competência e produtividade. Em algum
momento passamos por situações
em que a valorização no âmbito da
remuneração se obteve pela escassez do profissional. Esta visão é perigosa e passageira, vemos profissionais estrangeiros chegando ao
nosso mercado de forma agressiva
e não temos soluções imediatas
para o assunto. Mas, acredito que
as especialidades e a atualização
constante aumentam a produtividade dos processos construtivos e,
automaticamente, oferecem valor
agregado ao profissional. Quanto
mais parcerias para treinamentos e
atualizações em novas ferramentas
forem promovidas, mais estaremos
andando no caminho da valorização profissional.
Quais as principais dificuldades que
o senhor vê na sua região? E como
pretende atuar neste sentido?
Em termos de sindicato não vejo
nenhuma dificuldade que não
possa ser superada. Temos todas
as informações globalizadas com
parceiros fortes e de prontidão
para atender as demandas. Porém,
quando falamos da região de uma
maneira mais abrangente, nossa
deficiência em planejamento, logística e pouca industrialização

Revista

- problemas que se resolvidos ou
parcialmente resolvidos - podem
acelerar nosso crescimento. O Sinduscon participa de forma decisiva
na busca dessas soluções. Seja na
indução de assuntos, como a implementação dos institutos de planejamento em todos os municípios
que tenham suporte para a autarquia, quanto nos debates sobre
temas estruturantes em parceria
com as outras entidades da sociedade organizada.
Como o senhor vê o mercado da
construção civil na sua região?
Na incorporação estamos realizando
um acompanhamento junto com o
Sebrae dos indicadores de nossa região. Os números mostram um cenário sustentável em Cascavel, Toledo
e Foz do Iguaçu, cidades que foram
estudadas, tendo como parâmetro
o equilíbrio no número da demanda
ser sempre maior ou próximo ao de
imóveis disponíveis para comercialização, seja ele novo ou usado, cruzando com dados estratégicos como
a disponibilidade de crédito, locação
e taxa de crescimento. Nas obras públicas e de infraestrutura esperamos
que o cenário seja mais agradável
nos próximos anos, pois até o momento está abaixo do esperado.
De que forma pretende fortalecer
a parceria com o CREA-PR? Quais
ações irá desenvolver?
Já possuímos o comitê de formalidade que traz grandes frutos ao setor, nossa taxa de admissão após a
fiscalização é superior a 70%. Aí se
comprova a eficiência do comitê.
Porém, temos um grande desafio
que é o BIM. Este processo de modelagem vai trazer ao nosso mercado uma nova visão, que é comparada à introdução do projeto moldado
em CAD em substituição à prancheta. Temos que fomentar essa transição de forma insistente e prática.
Edição 80 | 13

CREA-PR

Eficiência energética

Revista

Importância das ações em eficiência
energética para a carreira profissional
Programa busca despertar o interesse de estudantes de Engenharia
para um mercado em constante ascensão
Por Ana Maria Ferrarini

Portal Brasil

N

valorização do profissional de Engenharia”, explica.
Nesse contexto, o CREA-PR mostrou estar atento ao setor ao promover um evento sobre o tema, participar
do debate do assunto e lançar a cartilha de Eficiência
Energética. “A ideia é despertar o interesse de estudantes de Engenharia para um mercado em constante ascensão”, destaca Cequinel.
Uma das principais ações do CREA-PR foi a criação e
inserção, em 2011, dos códigos na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para serviços ligados à eficiência energética.
“É extremamente importante o profissional usufruir deste
meio, que possibilita registrar desde projetos e execução
de obras até a emissão de laudos e perícias técnicas, além
do registro de pesquisa, desenvolvimento e planejamento
técnico”, recomenda.
Cequinel garante que é importante destacar que a
emissão da ART do Sistema CONFEA/CREA, por meio da
chancela de um órgão competente, validando toda e
qualquer atividade dentro do exercício profissional de
Engenharia, é o documento que propicia não somente
o enriquecimento do histórico e currículo profissional,
mas também gera acervo técnico, que possibilitará ao
engenheiro participar de licitações e chamadas públicas em temas específicos, além de funcionar como um
excelente cartão de visitas para o setor privado.
Neste ano, o CREA-PR realizou uma Operação de Fiscalização Especializada (OFE) em Eficiência Energética e
Energias Alternativas, como uma ação pioneira nesse
tema na área de fiscalização, buscando identificar as
práticas adotadas nas empresas e indústrias. “O objetivo foi divulgar junto à sociedade os benefícios resultantes dos projetos executados, como a redução nos
custos de produção e utilização de créditos de ICMS,
além da implementação de políticas ambientais nas
empresas com o uso de fontes alternativas de energia”,
resume a gerente do Departamento de Fiscalização
(DEFIS) do CREA-PR, Vanessa Moura.

os últimos três anos, o CREA-PR vem acompanhando as inovações e avanços tecnológicos no
setor energético, principalmente no que diz respeito às otimizações no consumo de energia, prospecção de produtos e soluções inovadoras nas questões de
geração e comercialização de energia. Diante disso, um
aumento significativo de empresas e profissionais passou a atuar nesse segmento, em função das oportunidades que o mercado oferece.
O engenheiro eletricista Sérgio Luiz Cequinel Filho, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica
(CEEE) do CREA-PR, fala sobre o grupo de trabalho (GT)
criado para colocar o Sistema CONFEA/CREA em sintonia com as decisões e ações de organizações públicas e
privadas sobre eficiência energética. “Em um segundo
momento, contribuiu com sugestões para
o Plano Nacional de Eficiência Energética
(PNEf) do Ministério de Minas e Energia
nos quesitos de fiscalização, inserção e
Leia a cartilha do CREA-PR sobre Eficiência Energética e os códigos para preenchimento da ART
CREA-PR
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Direitos autorais
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Direitos autorais na Engenharia,
Agronomia e Geociências
Em prol da proteção e formação do patrimônio
dos profissionais vinculados ao CREA-PR
Por Daniela Licht

O

tema dos direitos autorais é pouco conhecido na
sociedade civil e no meio profissional, porém diz
respeito a um assunto imprescindível à proteção
e formação do patrimônio intelectual, moral e financeiro
dos profissionais jurisdicionados ao CREA-PR.
Para o procurador do Conselho, Igor Tadeu Garcia, os direitos de propriedade intelectual permeiam a atividade
diária dos engenheiros, agrônomos, técnicos, tecnólogos,
geógrafos e de outras atividades afins e correlatas ao sistema fiscalizatório. “Trata-se do conjunto de prerrogativas atribuídas aos criadores, construtores e projetistas,
conferindo a estes a chamada ‘paternidade ou maternidade’ das criações do espírito humano”, comenta.
Garcia explica que os direitos autorais estão estabelecidos na Lei n˚ 9.610/98, divididos em direitos morais e direitos patrimoniais do autor, e têm como características
básicas a inaliabilidade, irrenunciabildiade e a independência de registro para proteção legal.
“A incidência dos direitos autorais na área da Engenharia e
da Agronomia encontra grande aplicação nos projetos, esboços, obras e até mesmo em rabiscos, desde que representativos do conhecimento técnico do profissional”, explica.
Assim, qualquer alteração de um projeto sem anuência de seu autor, fica configurada, em tese,
como violação aos direitos autorais do profissional. “Isso ocorre porque, todo profissional, enquanto produtor técnico, possui
um direito natural, bem como normativo sobre os frutos de seu conhecimento, de sua criação intelectual”, fala o procurador.
A Lei 9.610/98, em seu artigo 7º, inciso X, determi-

na que “são obras intelectuais protegidas as criações do
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se
invente no futuro, tais como: os projetos, esboços e obras
plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência”.
O procurador do CREA-PR cita como infrações mais recorrentes ao direito de propriedade intelectual as repetições de projetos sem autorização dos autores e coautores, o plágio, a contrafação e a usurpação dos direitos
autorais. “Ao violar o direito autoral, fica constituído um
crime contra a propriedade intelectual, podendo levar
seu autor ao cumprimento de sanções penais, sem prejuízo das responsabilidades civil e administrativa, decorrentes de eventual violação”, diz. “O profissional deve se
inteirar sobre seus direitos e a gama de proteção conferida pela lei e pela Resolução nº 1029/2010 do CONFEA,
fazendo prevalecer o direito inalienável à paternidade e
maternidade de sua obra, projeto ou esboço técnico, auferindo todos os cômodos e privilégios disso”.
Arremata o procurador que os direitos patrimoniais do
autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro
do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a
ordem sucessória da lei civil. Após isso, o direito à exploração econômica cai no domínio público.
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Por que as obras não alçam vôo?
Atraso nas obras dos aeroportos seria devido à burocracia, licitações mal
preparadas e custos adicionais fora do planejamento inicial
Por Ana Maria Ferrarini

A

s declarações do ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, que colocou a culpa pelos atrasos nas obras dos
aeroportos brasileiros nos engenheiros, caíram como uma bomba entre os profissionais de Engenharia do País. “Os jovens não saem bem formados da faculdade e os projetos são muito ruins. Os engenheiros são ruins”,
disse, em Brasília.
Repudiado por todos os envolvidos na questão, o posicionamento recebeu severas críticas de representantes do segmento. O presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger, foi um dos primeiros a manifestar sua posição em
relação ao assunto. “Uma Engenharia responsável por grandes obras, como o
Complexo Hidroelétrico de Itaipu, a Ponte Rio-Niterói, ou mais recentemente
pelas descobertas do pré-sal, reconhecida em todo mundo pela sua proficiência técnica e capacidade de otimização, não pode ser responsabilizada pelo
atraso nas obras dos aeroportos. Para o ministro é mais confortável colocar
a culpa nos engenheiros do que reconhecer a baixa qualidade dos processos
licitatórios nas obras dos aeroportos”, comentou.

Verdadeiro desastre

E

ngenheiro civil e advogado, Carlos Henrique Machado, assessor
técnico do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado
do Paraná (Sicepot-PR), qualifica as
declarações do ministro como “um
verdadeiro desastre”. Para ele, o atraso nas obras de infraestrutura e mobilidade urbana em execução para
atendimento da Copa 2014 reflete,
mais uma vez, a falta de planejamento do Estado, em todos os níveis de
gestão pública. “A política move a sociedade, mas também dita o ritmo,
que pode ser da lentidão ao engessamento e estagnação. O combustível
que impulsiona o Estado é chamado
de vontade política, e o frentista é o
administrador eleito. Como não há
planejamento, o mandatário apaga incêndios”, diz, destacando que
CREA-PR
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como tudo acontece no País somente
na “hora da morte”, o Executivo utiliza dispositivos legais que muitas vezes levam a resultados questionáveis
e desastrosos para o erário. “Como
exemplo da falta de planejamento
e inexistência de projetos finais de
Engenharia, prontos para a licitação
pública da obra, levam-se em consideração para a elaboração do Edital de
Licitação os quantitativos de um projeto básico de Engenharia”, argumenta.
Segundo ele, é a válvula de escape na
lei para os administradores de mandato, pois há décadas não mais existe no
País planejamento estratégico e priorização de obras. “Um bom projeto final
de Engenharia demanda tempo de
elaboração que, à beira da Copa, não
mais existe. Daí será licitada uma obra
baseada num arremedo de projeto, o

Divulgação

Destaque

qual certamente necessitará de aditivos para os serviços não previstos, ou
para quantidades insuficientes, extrapolando o preço inicialmente orçado”,
observa. “Também há de se considerar o ‘prazo político’ para a conclusão
da obra, pois a necessidade da inauguração tende a acelerar a execução
dos serviços, o que pode acarretar em
prejuízos quanto a qualidade final do
produto a ser entregue”.
Ao criticar a colocação do ministro,

Machado observa que os profissionais brasileiros estão em constante
atividade e permanente atualização
técnica, buscando novas tecnologias construtivas e materiais e a
sustentabilidade dos empreendimentos. “O Brasil exporta serviços
de Engenharia para a América Latina, África e Ásia, o que vem confirmar nossa capacidade técnica,
comprovando que o problema dos
atrasos nas obras não está na Enge-
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nharia nacional”, ressalta.
“Não é aceitável que os profissionais
de Engenharia responsáveis por fazer acontecer este processo virtuoso
de desenvolvimento sejam taxados
de incompetentes”, afirma o presidente do Sindicato dos Engenheiros
no Estado do Paraná (Senge-PR), engenheiro eletricista Ulisses Kaniak.
“A palavra certa pra trazer de volta
a Engenharia ao topo das profissões
desejadas é valorização”, encerra.

Os aeroportos

S

Divulgação

obre as obras dos aeroportos, o
presidente do Sicepot-PR, engenheiro civil Sergio Piccinelli, prefere comentar a questão dos terminais
do Paraná. A Infraero administra os
aeroportos Internacional Afonso Pena
(São José dos Pinhais), Internacional
das Cataratas (Foz do Iguaçu), Governador José Richa (Londrina) e Bacacheri (Curitiba). Atualmente estão em
obras os dois aeroportos internacionais, que terão maior fluxo de passageiros durante a Copa 2014. O projeto
da obra do Aeroporto Afonso Pena
consiste na ampliação do pátio de aeronaves e do terminal de embarque
e desembarque, com pontes de acesso às aeronaves (fingers), balcões de
check-in, escadas rolantes, elevadores
e esteiras de restituição de bagagens.
Num prazo de execução de 18 meses
e previsão de entrega para 2016, será
ampliado o terminal de passageiros,
com novas salas de embarque e desembarque e áreas de comércio dentro do saguão. No estacionamento,
estão em fase de conclusão o recape e
o alargamento das pistas de taxiamento. Em relação à ampliação dos pontos
de embarque, a fundação está concluída, sendo iniciado o lançamento das
estruturas pré-moldadas. “Como o
prazo de execução é justo, pois já existe certo atraso para a conclusão prevista para maio de 2014, precisará de

tempo para recuperar o cronograma
e entregar a obra sem sustos ou atrasos”, ressalta Piccinelli.
Ele afirma que a terceira pista do aeroporto - a mais importante para o
Afonso Pena no quesito segurança vem sendo cobrada pela sociedade
e prometida pelas autoridades há
mais de 25 anos. No entanto, nada
de projeto. “Pior é que São José dos
Pinhais cresceu na região de provável implantação da nova pista,
complicando a situação da desapropriação, com a estimativa de 320
casas a serem desapropriadas. Se
houvesse planejamento, não seria
permitida a expansão da cidade e
a construção dessas edificações nas
áreas a serem ocupadas pela terceira pista”, enfatiza.
O Aeroporto Internacional das Cataratas foi o que mais cresceu nos últimos
dez anos, passando de sete voos diários
para 32, com conexões para todas as capitais brasileiras e América do Sul. “Das
obras iniciadas em março de 2012, já
foram construídos 4 mil m² de salas de
embarque e desembarque, terminais
de check-in, esteiras de restituição de
bagagem, climatização de ambientes,
reforma da pista de pouso e decolagens,
tudo dentro do cronograma físico. A
construção da nova pista do Cataratas
está prevista para 2014, e aguarda ordem de serviço da Infraero”, diz.
Edição 80 | 17

CREA-PR

Revista

Destaque

Divulgação

Burocracia e atrasos

A

influência de um bom projeto na qualidade final de
uma obra é indiscutível, mas o trâmite administrativo
e os entraves burocráticos geram custos adicionais que
não são avaliados pelos contratantes públicos. “A carência de
projetos é tanta que foi criado o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), onde a administração pública apresenta aos
interessados estudos preliminares de Engenharia, para que estes elaborem seus preços em processos licitatórios, sendo que
o vencedor do certame será responsável pela elaboração do
projeto final de Engenharia e pela execução da obra”, explica
Machado. “O tempo entre a elaboração do projeto e a ordem
de serviço da execução da obra é outro fator de desajuste de
quantidades, pois esta defasagem alterará a condição avaliada

pelo projetista, com maior deterioração de camadas estruturais ou até mesmo do solo, elevando as quantidades necessárias. Muitas vezes a própria definição do serviço a ser realizado
pode ser alterada”, conclui.
“O ponto de partida para qualquer obra de Engenharia
é o estudo de viabilidade técnica”, destaca a engenheira civil Vivian Baêta de Faria, assessora da presidência
do CREA-PR. “Na prática, vemos a inversão da sequência lógica das etapas, onde o prazo é o fator determinante. A boa prática da Engenharia está sendo preterida porque o Governo não se organizou, e havia tempo
suficiente para um bom planejamento. Agora, esse
tempo acabou”.

Engenharia brasileira

A

o concluir seu posicionamento, Machado garante
que não encontra problemas na Engenharia brasileira. “Vejo uma carência de homens públicos de
visão, que tenham em mente que o planejamento é fundamental para que o Brasil deixe de ser o País do futuro,
cantado há mais de 40 anos, e passe a ser uma realidade
de progresso e desenvolvimento”. Machado afirma que
basta olharmos para o Paraná: safras recordes e níveis
de produtividade do agronegócio comparáveis aos países mais desenvolvidos do mundo. “Em contrapartida,
não possuímos silos para armazenamento, rodovias vicinais para escoamento, ferrovias para transporte a longa
distância e portos eficazes para exportação”, diz. Ele observa que a Engenharia do Estado, de tantas conquistas
e demonstrações de capacidade técnica, tem que se unir
para solucionar o maior gargalo da logística de transportes, a ampliação do Porto de Paranaguá e do novo Porto
de Pontal do Paraná. “Somente com capacidade de escoamento das exportações teremos competitividade inCREA-PR
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ternacional para manter os mercados já conquistados e
buscar novas oportunidades de negócios. Está faltando
engenheiro na política nacional”, sugere.
Por fim, Machado aponta que todos os desastres relacionados às obras de Engenharia têm como causa, em
regra geral, a inexistência do profissional de Engenharia,
e não problemas na conduta ou formação do profissional. “Somos especialistas em hidrelétricas, prospecção
de petróleo e construção de plataformas. Temos indústria aérea de ponta, parque fabril automobilístico invejável, técnicas e práticas construtivas de vanguarda, e não
ficamos devendo nada para profissionais formados em
outros países. O Brasil também é referência na qualificação de profissionais de Engenharia. Destaco que nossa
formação é tão diferenciada que, não só na Engenharia
se destacam nossos profissionais, mas inclusive no mercado financeiro, pois afinal de contas, temos raciocínio
lógico e poder de dedução diferenciado, suprindo diversas lacunas de mercado”, encerra.

Destaque

Revista

Acusação absurda

O

engenheiro civil Euclésio Finatti, assessor de relações empresariais do CREA-PR e vice-presidente administrativo do Sindicato da Indústria da Construção
Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), faz duras críticas
às declarações do ministro. “É um absurdo atribuir aos profissionais da Engenharia tal acusação, quando sabemos que
os atrasos na definição inicial das obras, a contratação dos
projetos muito tempo depois da licitação das obras, não
são ações comandas pelos engenheiros e sim pelos políticos e pelos burocratas, os responsáveis pelo andamento da
máquina pública”, desabafa. “Os engenheiros não têm responsabilidade nesta hora, muito pelo contrário, são sempre eles que precisam fazer seus projetos e planejamentos
em tempo recorde, pois a burocracia sempre atrasa a soltura dos editais de licitações, coloca prazos mínimos para se
fazer projetos e planejamento, sem contar os menores prazos ainda para execução das obras”. Finatti afirma também
que, mesmo assim, os profissionais cumprem sua parte
com qualidade, desenvoltura técnica e planejamento apertado. “Se há atrasos, repito, não é por nossa culpa e sim
pelos fatores decorrentes da incapacidade do ente público
em promover o andamento destas ações no tempo certo”,
diz Finatti. Ele conta que as obras do Aeroporto Internacio-

nal Afonso Pena estão atrasadas e que as empresas procuram cumprir um cronograma apertado. “Uma das questões
cruciais refere-se aos projetos executivos que não foram
entregues em tempo hábil, acarretando em atraso no início
das obras e na necessidade de se redimensionar a obra, devido à constatação de que o estudo preliminarmente executado não fora feito de forma completa”, diz. “Os editais
demoraram para ser liberados e exigiram do construtor a
elaboração de projetos para depois poderem participar das
licitações. Outro fator preponderante nesta fase é a procura por profissionais especialistas, ou seja, com qualificação
adequada para a função. Este é hoje um dos gargalos das
atividades relacionadas às Engenharias”, acrescenta.
O engenheiro compartilha da opinião de Machado sobre
a influência do processo burocrático no atraso das obras.
“A burocracia emperra qualquer processo decisório. Custa
e custa muito! Apesar do governo editar o RDC para agilizar o processo burocrático, na verdade, nada na prática
aconteceu”, comenta. “O que temos hoje é falta de profissionais mais qualificados para poder acompanhar melhor
as mudanças que certamente já estamos passando. Por
isto, a urgência de formarmos líderes qualificados, tanto
na área técnica quanto humana”, finaliza.

Carta de repúdio – CREA-PR - publicado no jornal Gazeta do Povo em 05/11

O

CREA-PR repudia as declarações
do ministro-chefe da Secretaria
de Aviação Civil da Presidência
da República, que colocou a culpa pelos atrasos nas obras dos aeroportos
nos engenheiros brasileiros.
Para o presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger, as declarações
do ministro foram extremamente infelizes, para dizer o mínimo. “Uma Engenharia responsável por grandes obras,
como o Complexo Hidroelétrico de Itaipu, a Ponte Rio-Niterói, ou mais recentemente pelas descobertas do pré-sal,
reconhecida em todo mundo pela sua
proficiência técnica e capacidade de
otimização não pode ser responsabilizada pelo atraso nas obras dos aeroportos. Para o Ministro, é mais confortável colocar a culpa nos engenheiros
do que reconhecer a baixa qualidade

dos processos licitatórios nas obras dos
aeroportos”, ressalta Krüger.
Atuam em território paranaense cerca de 36 mil engenheiros de aproximadamente 50 títulos profissionais.
“Pontes, viadutos, rodovias, portos,
aeroportos, usinas de produção de
energia, edifícios, residências e muitas
outras obras e serviços da Engenharia
se opõem à afirmação do Ministro.
Nos últimos três anos a Engenharia paranaense projetou e executou
mais de 440 milhões de m² de edificações. Os engenheiros paranaenses são muito bons, a eles é devido
o respeito e o reconhecimento pelas
contribuições ao desenvolvimento
nacional”, afirma Krüger.
“Causa-me espanto também que um
ministro de Estado critique nossas universidades afirmando que os jovens

profissionais não são bem formados.
A declaração ofendeu não apenas a
Engenharia brasileira, mas todo o setor
educacional”, ressalta Krüger, que há
28 anos atua como professor universitário na área de engenharia civil. “O
Brasil foi escolhido em 2007 como sede
da Copa do Mundo. O Governo Federal
teve tempo suficiente para se planejar
e realizar os projetos de infraestrutura necessários para atender o caderno de exigências da Fifa. Culpar
nossos profissionais pelos atrasos e
incompetência é uma desfaçatez que
nos causa indignação”, finaliza.
O CREA-PR encaminhou um ofício a
Presidência da República, a Casa Civil,
ao Ministério da Educação e a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República repudiando as declarações
infelizes do ministro.
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Investimentos e modernização do Porto de Paranaguá

E

m relação à logística das modalidades de transporte do Paraná,
cabe lembrar a questão do Porto
de Paranaguá no contexto do processo burocrático. Já foram autorizados
pelo governo do Estado R$ 175 milhões em investimentos próprios da
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), para uma
série de melhorias nos portos, entre
elas a modernização do corredor de
exportação que há 20 anos não passava por reforma ou repotenciamen-

to. Estão sendo comprados quatro
novos carregadores de navios (shiploaders) que aumentarão em 30% a
produtividade dessas operações.
Além disso, encontra-se em licitação
mais de R$ 50 milhões em obras de
recuperação da estrutura atual que
deverão aperfeiçoar ainda mais a
operação dos portos. Para 2014, cerca de R$ 100 milhões de recursos próprios do porto e do governo do Paraná serão investidos para melhorar
ainda mais os portos paranaenses.

Divulgação

Entre as principais obras previstas estão iluminação nas áreas dos portos
de Paranaguá e Antonina, atendendo
às exigências da Receita Federal e seguindo os padrões internacionais de
operação; construção de uma base
de prontidão que irá abrigar o setor
de controle ambiental, que poderá
prestar pronto atendimento em casos de emergências ambientais, e
ampliação do sistema de monitoramento e controle de acessos.
Para o superintendente da Appa,
Luiz Henrique Dividino, o Governo do
Paraná e a administração do porto
aguardam a definição federal sobre
o futuro do segundo mais importante terminal marítimo do Brasil. “Enquanto isso, perseguimos o objetivo
de oferecer um serviço de qualidade
e eficiência aos usuários, mesmo com
todas as limitações impostas em função de Paranaguá ter ficado à margem dos investimentos portuários
brasileiros por décadas”, destaca.

Estudo de viabilidade da ponte sobre a Baía de Guaratuba

O

CREA-PR, Federação das Indústrias do Paraná (Fiep),
Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná (Sicepot-PR), Assindilitoral (Associação
de Hotéis, Restaurantes, Bares, Casas Noturnas e Prestadores de Serviço e Similares do Litoral Paranaense), União Geral
dos Trabalhadores (UGT) e outras lideranças políticas e empresariais apoiam a construção da ponte Matinhos-Guaratuba. O projeto está previsto no Plano Estadual de Logística e
Transporte para o Estado do Paraná (PELT 2020).
Recentemente, a 1ª Promotoria de Justiça de Guaratuba ajuizou ação civil pública para que o Governo do Paraná inicie,
por meio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o
procedimento licitatório para a realização de estudo sobre a
viabilidade técnica, econômica e ambiental que dará origem à
construção de uma ponte sobre a Baía de Guaratuba.
Em 1989, a Constituição do Estado do Paraná determinou
que fosse promovida a concorrência pública para a construção de uma ponte sobre a baía e que o pagamento
viria por meio da cobrança de pedágio durante 15 anos.
CREA-PR
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A Lei nº 9555/91 delegou ao DER a execução da obra. Porém, após 22 anos, a determinação não foi cumprida.
Segundo a ação, o transporte por ferryboat, único meio
de acesso entre Matinhos e Guaratuba, apresenta inúmeros problemas e não suporta mais o alto fluxo de veículos,
além de sofrer influência das condições meteorológicas.
Em 2010, o DER iniciou concorrência pública para a realização de estudos para a obra, mas a Justiça Federal paralisou a realização do procedimento a pedido da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá. O processo
foi extinto sem qualquer tipo de julgamento e foram alegados entraves ambientais para a construção da ponte.
Em setembro desse ano, foram veiculadas notícias a respeito da suposta publicação de edital de licitação para a
realização da obra, mas a Procuradoria Jurídica do DER
não aprovou o edital de chamamento e entendeu que
uma Parceria Público-Privada seria mais adequada para a
construção da ponte. Até agora, nenhuma medida administrativa foi tomada a respeito.

Aperfeiçoamento profissional

Revista

Curso de aperfeiçoamento fecha
ano com 62% de aprovação
CREA-PR capacita profissionais sobre obras e serviços públicos
Por Ana Maria Ferrarini

O

rganizado e disponibilizado
gratuitamente pelo CREA-PR
aos profissionais de todo o
Paraná, o curso “Aperfeiçoamento
Profissional em Obras e Serviços Públicos” fecha 2013 com 891 participantes nas três turmas concluídas,
com percentual de aprovação de
62%. Do total de alunos, 22% atuam
em órgãos federais, 31% na esfera estadual e 47% exercem suas atividades
no serviço público dos municípios. O
engenheiro agrônomo Vander Della
Coletta Moreno, gerente da Regional
Ponta Grossa do Conselho, informa
ainda que 93% dos participantes estão vinculados aos poderes executivos, 5% aos legislativos e somente
2% ao Poder Judiciário. A maioria
dos cursistas, 79%, é concursada,
seja com vínculo estatutário (44%)
ou celetista (35%), e 7% ocupam cargos comissionados.
Após divulgar o perfil dos participantes do curso, Moreno coloca que a
iniciativa tem a finalidade de colaborar com o aperfeiçoamento dos quadros técnicos dos órgãos públicos.
Ofertado por meio da plataforma
de ensino à distância do ProCREA,
o curso possui conteúdo distribuído em quatro módulos, com duas
aulas por módulo, totalizando 130
horas. O gerente afirma ainda que
os assuntos tratados no curso são
atuais e pertinentes aos objetivos
propostos. “Os alunos têm aulas
sobre valorização do profissional do
serviço público, organização política e administrativa do Estado brasileiro, repasses e financiamentos

Divulgação

do governo federal aos municípios,
obtenção de recursos públicos estaduais, estudo de viabilidade à avaliação pós-ocupação de obra pública, fiscalização dos gastos públicos
com obras e serviços de Engenharia, Engenharia na gestão pública
municipal e legislação profissional”,
diz Moreno. Entre as atividades técnicas praticadas pelos participantes
em suas respectivas instituições, se
destaca a fiscalização de obras e serviços, vistorias, perícias, avaliações,
elaboração de projetos, gestão e coordenação de equipes de trabalho.
Moreno lembra que, para formatar o
curso, o CREA-PR contou com o apoio
de profissionais que atuam na Caixa
Econômica Federal, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano,

Paranacidade, Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Logística e Tribunal
de Contas do Estado do Paraná.
A avaliação de satisfação, aplicada ao final de cada turma, revelou
que a expectativa inicial dos participantes foi superada, sendo que
foram apresentadas inúmeras sugestões de outros cursos e temas
para serem tratados futuramente
pelo CREA-PR em novas iniciativas.
“Além destas ações de valorização
dos profissionais do serviço público feitas pelo CREA-PR, também
estão previstos o lançamento de
um portal de apoio aos profissionais do serviço público e a promoção de ações de reconhecimento
de gestores e organizações públicas”, anuncia Moreno.
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Profissionais reforçam a importância dos
projetos na execução de obras
Elaboração e entrega de projeto arquitetônico e complementares mostram
comprometimento com as boas práticas das profissões das áreas tecnológicas
Por Daniela Licht
Stockvault

A

ntes de iniciar uma construção, é
preciso desenvolver todos os projetos que garantam a sua perfeita
execução, direcionando e assegurando,
desta forma, as devidas responsabilidades técnicas sobre o trabalho.
Ao iniciar uma obra, nem todos têm
ciência da necessidade de cobrar dos
profissionais contratados todos os
projetos complementares referentes
ao empreendimento. Após ter contratado o projeto arquitetônico, é
essencial que o proprietário contrate também os necessários projetos
complementares: estrutural, elétrico,
hidráulico, telefônico, lógica e instalações especiais, entre outros.
Obrigatoriamente, para iniciar uma
construção, é preciso desenvolver todos
os projetos que garantam a sua perfeita
execução, direcionando e assegurando,
desta forma, as devidas responsabilidades técnicas sobre o trabalho.
CREA-PR

22 | Edição 80

Muitas prefeituras paranaenses, no
entanto, exigem para a liberação
dos alvarás de construção somente
a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto arquitetônico. Com isso, ficam
deixados de lado os demais projetos,
resultando em obras sem o devido
acompanhamento profissional e em
riscos para o cliente e a sociedade.
Profissionais de diversas regiões do
Estado, consultados pela Revista do
CREA-PR, reconhecem a importância
da exigência de todos os projetos
relacionados à obra, como forma
de garantir a segurança do empreendimento, de seus contratantes, e
promover a valorização dos profissionais das áreas tecnológicas.
O engenheiro civil Massanori Hara, de
Guarapuava, diz que na cidade a Prefeitura solicita tanto o projeto arquitetônico quanto os complementares

para liberação do alvará de construção, mas um estudo em andamento
fala em restringir a obrigatoriedade
apenas ao projeto arquitetônico, de
forma generalizada. “Não sei se a
ideia é tirar um pouco do excesso de
trabalho dos funcionários da Prefeitura, mas entendo que a falta de obrigatoriedade abre margem à atuação
de profissionais que tentam burlar as
regras”, fala. “A existência dos projetos
físicos protege a sociedade, valoriza
nossas profissões e assegura a melhor
qualidade das obras”, garante.
Para o engenheiro civil Makihiro Matsubara, de Maringá, a solicitação somente do projeto arquitetônico abre
uma brecha a profissionais que atuam
de forma incorreta. “São os chamados
‘caneteiros’, profissionais que apenas
assinam e não possuem responsabilidade alguma sobre o projeto”, alerta.
O engenheiro civil Nilton Capucho,
de Londrina, comenta que na sua
região não é exigida a apresentação
física dos projetos, apenas as ARTs.
“Acredito que esta questão envolve
principalmente a conscientização da
sociedade sobre o que pode e deve
exigir dos profissionais que contrata”, explica. “A tendência atual é de
compatibilização de projetos, com a
utilização de tecnologias para evitar
desperdícios nas obras. Os profissionais e as prefeituras devem estar
alinhados a esta demanda e o contratante, ciente de que com o projeto
em mãos, tem mais segurança e também respaldo para exigir eventuais
reparos a danos”, conclui.

Canteiro de obras

Revista

Comitê do CREA-PR fiscaliza canteiros de obras

Aproximadamente 50% das obras de construção civil executadas no Brasil são informais
Por Ana Maria Ferrarini
Divulgação

R

ecentes dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) revelam que, de cada trabalhador formal no canteiro de obras, 1,7 atua sem
carteira assinada. De acordo com o coordenador do Comitê de Incentivo à Formalidade do CREA-PR, engenheiro
civil Euclésio Finatti, aproximadamente 50% das obras de
construção civil executadas no Brasil são informais. Já nas
capitais brasileiras, cerca de 80% da informalidade acontece nas obras “formiguinhas”, reformas feitas por particulares em suas residências. Por outro lado, existem no
país 170 mil construtoras que atuam na formalidade.
Além da questão econômica, a informalidade na construção civil também influencia o aumento do número de
acidentes de trabalho em obras (ver matéria na página
41). Grande parte acontece pela falta de informação,
planejamento e uso inadequado de ferramentas e de
equipamentos de proteção individual (EPI). Além disso,
uma construção ou reforma deve contar sempre com o
acompanhamento de engenheiro, profissionais e operários capacitados, bem como conter a devida Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART).
Finatti afirma que o Comitê foi criado para estimular o
cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária,
contribuindo para a melhoria da qualidade do emprego
e das condições de saúde e segurança do trabalho. Na
prática, o Comitê realiza visitas a canteiros de obras para
verificar se as regras previstas na NR-18 do Ministério do
Trabalho estão sendo cumpridas. A norma dispõe sobre
as condições e meio ambiente de trabalho na indústria
da construção. Os fiscais também verificam a existência

de um responsável técnico pela obra.
O engenheiro lembra que uma portaria do Ministério do
Trabalho fez alterações na NR-18, com mudanças referentes à comunicação prévia, incluindo atribuições de responsabilidades, Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), controle de
energias perigosas, serviços especializados em engenharia
de segurança e em medicina do trabalho, entre outras.
Entre as mudanças, as mais significativas estão na seção
da fabricação, montagem e utilização de andaimes. Projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em
balanço devem ser acompanhados pela respectiva ART.
Além disso, devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos
e contraventamentos dos andaimes, a identificação do
fabricante, referência do tipo, lote e ano de fabricação.
As alterações são fundamentais para a prevenção contra
acidentes em canteiros de obra. Outra modificação estabelece que os andaimes com pisos de trabalho situados
a mais de um metro de altura devem possuir escadas ou
rampas. A atualização da NR-18 também trouxe novas
regras para as atividades de escavações e tubulações,
elevadores e operações de impermeabilização.
Finatti coloca que a função principal do Comitê de Incentivo à Formalidade na construção civil é orientar
os responsáveis pelas construções, no que se refere às
condições de saúde e segurança do trabalhador, se os
funcionários estão com carteira de trabalho assinada e
também verificar se existe naquela obra um responsável
técnico devidamente habilitado.
Vale observar a importância do responsável técnico pela
execução da obra e como consequência o responsável
pela contratação de toda mão de obra. “Infelizmente, por falta de fiscalização, principalmente da Receita
Federal e do Ministério do Trabalho, muitas obras não
contemplam esta formatação”, lamenta Finatti. É o responsável técnico quem comanda toda a parte técnica da
execução fazendo cumprir com exatidão e técnica apurada a execução da obra, independente de ser ou não o
responsável direto pela contratação dos trabalhadores.
Na verdade, o cidadão, ao decidir reformar, ampliar ou
fazer uma obra do início ao fim, deveria contratar uma
empresa executora que tem um responsável técnico.
“Com isto, a garantia da execução está definida, bem
como prazos, custos e seu cronograma físico e financeiro”, recomenda Finatti.
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7º Seminário de Fiscalização

Formato consolidado

DEFIS apresenta resultados positivos durante 7˚ Seminário de
Fiscalização do CREA-PR
Por Ana Maria Ferrarini. Fotos: Guiaroni Macedo

A

gentes fiscais e administrativos que atuam na fiscalização do CREA-PR participaram em novembro
do 7º Seminário de Fiscalização do Conselho, realizado em Foz do Iguaçu e que teve como tema “Juntos,
vamos escrever uma nova história”.
“O encontro refletiu a mudança de paradigma na fiscalização do Conselho, promovendo atividades intensas
para aperfeiçoar o trabalho dos nossos fiscais, promover a integração de toda a equipe, debater ideias e trocar experiências”, diz a gerente do Departamento de
Fiscalização (DEFIS), Vanessa Moura.
O presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger,
destaca os principais resultados alcançados em dois
anos após a implantação do novo modelo de fiscalização, ressaltando que o desempenho positivo se deve ao
empenho e trabalho da equipe de fiscalização. “A mudança no trabalho fiscalizatório resultou na ampliação
da quantidade de fiscalizações. Vamos fechar o ano atingindo nossa meta ambiciosa de 69 mil fiscalizações. Para
2014, pretendemos chegar a 80 mil”, prevê.
Segundo o presidente, o êxito e a eficiência do novo
modelo de fiscalização do CREA-PR também podem ser
medidos pela redução dos quilômetros rodados, que
passou de 20 para 15 quilômetros, por
relatório. Outros números ainda merecem destaque: de 4,2 mil relatórios por
mês para 6 mil; 5 mil processos tratados

para 9 mil; de 40 agentes para 70 em campo. “Estes
resultados animam e trazem a convicção de que a mudança foi correta, tornando as operações de fiscalização do Conselho referência nacional”, enfatiza Krüger.

Programação intensa

D

iversas atividades marcaram os quatro dias de evento.
A palestra de abertura foi proferida pelo escritor, jornalista e publicitário Domingos Pellegrini, abordando
a importância da percepção dos detalhes, de gostar da atividade que executa, trabalhar com harmonia, educação e de
lidar com a inovação.
No programa, uma reunião de reflexão e treinamento da
fiscalização, com palestra do Professor de Estado, Direito
e Administração Pública da Universidade Federal do Paraná (UFPR), advogado Thiago Lima Breus, a participação
da jornalista Adriane Werner, abordando o tema comunicação escrita e oral aplicada à fiscalização do CREA-PR,
além de ações em grupo e a divulgação do Prêmio “DEFIS
em Ação!”, que homenageou os agentes de fiscalização I
e II que obtiveram destaque nas categorias prata, ouro
e diamante. Os três primeiros colocados receberam um
trofeu e um passaporte para participar da 71ª edição da
Semana Oficial de Engenharia e Agronomia (Soea), que
acontecerá no próximo ano em Teresina.

Confira as categorias e os nomes dos premiados
CREA-PR

24 | Edição 80

7º Seminário de Fiscalização - Coluna social

Revista

Vencedores do Prêmio DEFIS em Ação!

Alessandra Silva, Vanessa Moura e
Ana Paula P. Bento Martins

Presidente Krüger, a gerente do DEFIS, Vanessa Moura e o escritor
Domingos Pellegrini

Agentes de fiscalização Tiago Godoy Jr,
Juliane Baron e Inaue Maria Del Rio

Jornalista Adriane Werner e o agente fiscal
Jefferson Cruz
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Faculdade de União da Vitória inclui
disciplina de acessibilidade
A partir de 2014, curso de Engenharia Civil terá a cadeira em seu programa curricular
Por Adriana Mugnaini

Divulgação

A

legislação brasileira determina
que as instituições públicas,
como as universidades, devem
oferecer acesso. São regras estabelecidas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) que ditam,
por exemplo, o grau de inclinação de
uma rampa ou o número necessário de corrimões. Inclusive, há verba
federal para que as universidades
promovam essas adequações. Muitos profissionais que hoje executam
esses projetos aprenderam no dia a
dia a importância dessas adaptações
e suas representatividades no convívio em sociedade. Além dos projetos
estruturais nos espaços públicos, especialistas garantem que é imprescindível ensinar acessibilidade na sala
de aula e formar profissionais mais
preparados e conscientes.
Esta iniciativa será realidade em 2014
CREA-PR
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nas Faculdades Integradas Vale do
Iguaçu, em União da Vitória. A matéria terá duração de um semestre, com
40 aulas, e o aluno receberá noções
da norma NBR 9050 – Acessibilidade
a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos. Na prática,
realizará visitas a espaços públicos
e empresas para averiguar as condições de acessibilidade. “Nesses locais,
os acadêmicos utilizarão o check list
aplicado pelo CREA-PR e, como resultado prático, apresentarão relatórios
propondo mudanças nos espaços”,
explica o coordenador dos cursos de
Engenharias da instituição, engenheiro civil e químico Adailton Marcelo
Lehrer. Em um primeiro momento, a
ideia era incluir a cadeira como matéria optativa, mas a partir de conversas
com o colegiado e o corpo diretivo da
faculdade, a proposta foi adiante e a
disciplina será obrigatória.
Para Lehrer, os benefícios residem
no conhecimento de uma realidade
cada vez mais pertinente ao dia a dia
dos cidadãos. Inúmeras pessoas necessitam de condições diferenciadas
para se locomover. “A referência não
é apenas para as pessoas com deficiência de mobilidade permanente,
mas, também gestantes, pessoas com
carrinhos de bebê, com mobilidade
temporária, idosos e deficientes visuais, entre outros”, afirma. A ideia é
ampliar o conhecimento dos acadêmicos também em outras áreas. Por isso,
o coordenador pretende organizar oficinas em que serão apresentados os
trabalhos para acadêmicos de outros
cursos, como Engenharia Mecânica,
Fisioterapia, Enfermagem e Direito.

“É uma forma de cumprirmos a missão da instituição, que é o ‘Ensino pra
Valer com o Compromisso Social’. O
dia em que as cidades atenderem às
necessidades das pessoas com deficiência de mobilidade, todos teremos
um lugar melhor para nos locomovermos”, finaliza Lehrer.

A

Do Fórum
para a
prática

proposta de incluir a cadeira de acessibilidade no curso de Engenharia Civil das
Faculdades Integradas Vale Iguaçu
surgiu durante o Fórum de Acessibilidade realizado no início de
outubro em União da Vitória. De
acordo com Lehrer, de uma conversa informal com o coordenador
do Fórum, engenheiro civil Antonio Borges dos Reis, surgiu a possibilidade de desenvolver a matéria.
O Fórum reuniu mais de 300 pessoas e foi realizado pelo CREA-PR,
com o apoio da Associação de
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale do Iguaçu (AEAVI), do
Centro Universitário de União da
Vitória (Uniuv) e das Faculdades
Integradas Vale do Iguaçu. Além
das apresentações, um grupo de
160 acadêmicos participou de
uma vivência realizada no campus
da faculdade do Vale do Iguaçu.

Agronegócio

Revista

Infraestrutura logística em debate

Palestras fomentam discussão em todo Estado sobre os desafios
logísticos do agronegócio
Por Felipe Pasqualini

Divulgação

N

o último trimestre de 2013,
um ciclo de palestras rodou
o Estado para discutir a infraestrutura logística de armazenagem
e escoamento da produção, um dos
principais gargalos e também um fator limitante à competitividade do
agronegócio no Brasil.
Os encontros foram promovidos pelo
Agronegócio Gazeta do Povo, com
Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE), Terminal de
Contêineres de Paranaguá (TCP) e
Perfipar, com apoio do CREA-PR e Administração dos Portos de Paranaguá
e Antonina (Appa) e das associações
dos engenheiros agrônomos das cidades sedes dos eventos.
A proposta foi discutir com a presença de especialistas todos os elos
da cadeia produtiva à infraestrutura
como um investimento responsável
e economicamente sustentável. Além
disso, fornecer informações para que
o produtor, cooperativa ou investidor
tenha condições de avaliar o custo
benefício da armazenagem; quando
construir seu próprio armazém, dentro da fazenda; aspectos técnicos e
econômicos; qualidade e sanidade

do pós-colheita; escoamento planejado, eficiente e customizado.
Realizados em Ponta Grossa, Cascavel,
Maringá, Londrina e Curitiba, colocaram em pauta a logística necessária à
promoção do agronegócio, dentro e
fora da porteira, com a apresentação de
palestras como “Armazenagem como
investimento estratégico e economicamente sustentável”, “Oportunidade e
crédito para investir em armazenagem
no Brasil”, “Programa de expansão dos
portos do Paraná” e “Potencial para 200
milhões de toneladas”, entre outros.

“A motivação dos debates vem da necessidade de se discutir alternativas
estruturais à crescente produção agrícola do Estado e do País. Há dez anos,
as variações entre as safras era de
duas, três até cinco milhões de toneladas. Agora, entre uma safra e outra o
movimento fica acima de dez milhões
de toneladas. Na temporada 2012/13,
por exemplo, foram 20 milhões de
toneladas adicionais, enquanto que
o desempenho da temporada atual
(2013/14) pode superar em 15 milhões de toneladas a safra anterior”,
explica o coordenador do projeto e
gerente do Núcleo de Agronegócio da
Gazeta do Povo, Giovani Ferreira.
“A Expedição Safra é um projeto que faz
um levantamento técnico jornalístico
único sobre a produção agrícola brasileira. Com o apoio técnico do CREA-PR,
dando suporte à expedição, conseguimos valorizar as profissões e inserir as
entidades de classe da Agronomia na
discussão”, resume o presidente do
CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger.

Divulgação
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Cadastro Ambiental Rural fomenta parcerias
CREA-PR e IAP juntos na capacitação e multiplicação de
conhecimento sobre preenchimento do cadastro
Por Daniela Licht

C

onforme Lei Federal n˚ 12.651/12, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico
obrigatório a todos imóveis rurais e servirá para monitorar a cobertura florestal, proteger a biodiversidade do
País e combater o desmatamento a partir da integração das
informações ambientais de propriedade e posses rurais.
Do total de 532.840 imóveis rurais existentes no Paraná,
cerca de 92% estão enquadrados na classe dos menores
que quatro módulos fiscais, recebendo tratamento diferenciado quanto ao preenchimento do CAR e para a restauração da reserva legal. “Ainda assim, é importante ressaltar
que o cadastro é obrigatório para todos imóveis rurais, independente do tamanho”, frisa a diretora de Restauração e
Monitoramento da Biodiversidade do Instituto Ambiental
do Paraná (IAP), Mariese Cargnin Muchailh.
De responsabilidade do IAP no que diz respeito à homologação dos dados, o CAR deverá ser feito por pessoas
físicas ou entidades, mediante capacitação do Instituto.
“Na análise dos cadastros, que será efetuada pelo IAP, o
tamanho do imóvel é fundamental para a avaliação das
áreas, pois depende dele tanto a exigência de restauração dos 20% da reserva legal quanto o tamanho das áreas de preservação permanentes a serem restauradas”,
acrescenta Mariese.

CAR, cumprimos nosso papel em prol da valorização das
profissões e da aproximação com o poder público”, fala
o engenheiro civil Samir Jorge, coordenador do GT e do
Colégio de Entidades Regional de Maringá (CDER-RMGA).
Segundo Mariese, o preenchimento do cadastro é simples,
mas requer conhecimento e informação. “Como os dados
serão inseridos em croqui ou planta georreferenciada nas
imagens de satélite, é necessário capacitar o maior número
possível de pessoas para auxiliar os produtores rurais no preenchimento correto de seus cadastros”, comenta.
Para ela, a aproximação com o CREA-PR é positiva no
sentido de promover a capacitação de técnicos com
competência e responsabilidade profissional, atuando
como multiplicadores. “Além disso, poderão prestar um
Stockphotos

Andamento do processo

A

gora, o Instituto está formando uma rede de parceiros para auxiliar os proprietários rurais que necessitarem de ajuda para o preenchimento do CAR. Entre
eles, o CREA-PR, que se aproximou do IAP a partir do Grupo Temático (GT) Novo Código Florestal, iniciativa do Conselho com foco na realização de cursos presenciais em todo
Estado para tratar da questão do CAR, garantindo a devida
inserção e valorização dos profissionais habilitados.
“O objetivo do GT é a viabilização da capacitação para
preenchimento do cadastro, assegurando a proteção
dos profissionais vinculados ao CREA-PR.
Dando ferramentas e o conhecimento necessário para o correto preenchimento do

serviço com qualidade e confiabilidade em suas regiões
de atuação, o que é muito importante para esse processo como um todo. Quanto melhor for o CAR do ponto
de vista da precisão técnica das informações declaradas,
mais célere será a sua análise e homologação por parte
do órgão ambiental”, conclui Mariese.
O preenchimento será feito no site www.car.gov.br.
Informações: www.iap.pr.gov.br

Confira a distribuição dos imóveis por classes de módulo fiscal no Paraná
CREA-PR
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Licenciamento Ambiental

Revista

A um passo da descentralização
do licenciamento ambiental
Processo determina que atuação na preservação e
defesa do meio ambiente é dever do poder público
Por Daniela Licht

O

licenciamento ambiental foi inicialmente fundamentado no Brasil na Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente, através da Resolução Conama
n˚ 237, de 1997, que concedia aos municípios a competência licenciatória sobre empreendimentos e atividades de impacto ambiental local.
A Lei Complementar n˚ 140, de 2011, passou a seguir
o critério da abrangência do impacto: se local, caberia
aos municípios, se em mais de um município, caberia
ao Estado, e assim por diante. Em 2013, a Resolução do
Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA) n˚ 088 estabeleceu critérios, procedimentos e tipologias para o
licenciamento ambiental municipal de atividades.
Em algumas cidades os desdobramentos já começam a
acontecer. Caso de Londrina, que recentemente sediou uma
reunião da Agenda Parlamentar com entidades de classe
vinculadas ao CREA-PR com o secretário Municipal do Meio
Ambiente, geólogo Cleuber Moraes Brito, para tratar das
providências que estão sendo tomadas pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) com
foco na municipalização do licenciamento ambiental.
Segundo Brito, Londrina atende a quase todos os requisitos para iniciar o processo, como a instalação e o funcionamento pleno de um Conselho Municipal de Meio Ambiente
(CMMA), a criação de um Fundo Municipal de Meio Ambiente, a atuação de um Sistema de Informações Ambientais
organizado, bem como normas municipais que regulamentem as atividades de licenciamento, fiscalização e controle
ambiental. Diz ainda, que Londrina está concluindo a revisão
do Plano Diretor Municipal e a SEMA assumirá o papel de órgão municipal ambiental capacitado, com a previsão de contratação de dois profissionais para compor a equipe técnica.
“A questão aponta um lado positivo, que é o de conceder
muito mais agilidade e fazer com que o licenciamento seja
menos burocrático do que atualmente. Acredito que as
exigências não precisam ser menores, mas sim atendidas
de forma mais rápida”, fala o engenheiro agrônomo Irineu
Zambaldi, diretor técnico da Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Londrina (AEA-LD). “Não podemos, no
entanto, correr o risco de que as licenças sejam ou não

concedidas em função de interesses políticos. Para isso,
os municípios têm que criar uma legislação e mecanismos
de funcionamento para as Comissões Ambientais, à prova
de mandos e desmandos políticos”, ressalta.
Divulgação

Cenário em Guarapuava

E

m Guarapuava, o CMMA está se reunindo mensalmente para sua estruturação, para elaborar regulamentações, treinamento da equipe de técnicos,
busca de equipamentos e planejamento de metodologias de trabalho, entre outros.
“O CREA-PR tem importante papel neste grupo, auxiliando nos aspectos técnicos correlacionados ao licenciamento, na análise de projetos, futuras fiscalizações
e quaisquer atividades técnicas que envolvam os profissionais ligados ao Sistema”, explica o engenheiro sanitarista e ambiental Junior Danieli, que integra o CMMA.
Segundo ele, a questão do licenciamento municipal está
sendo tratada na cidade com enorme entusiasmo. “Trará ao âmbito municipal as questões de interesse local,
desafogando o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) de
processos simplificados e concedendo enorme agilidade e flexibilidade na viabilização de empreendimentos
considerados de baixo impacto ambiental”, conclui. O
CREA-PR lançará em 2014 quatro novos cursos de licenciamento ambiental, com início previsto para março.
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Paraná representado no 28º CBA
Profissionais debatem os rumos da Agronomia, com foco na
legislação, fiscalização e ética no exercício profissional
Por Daniela Licht

Divulgação

U

ma delegação paranaense formada por profissionais
de diversas regiões do Estado acompanhou em novembro, em Cuiabá, o 28º Congresso Brasileiro de
Agronomia (CBA) e a 1ª Reunião de Conselheiros Federais,
Conselheiros Regionais e Profissionais de Agronomia.
Durante toda a semana, os engenheiros agrônomos do
Paraná, juntos aos demais profissionais do País, da Argentina e da Jamaica, participaram de palestras, trocaram informações, experiências e, divididos em Grupos
de Trabalho, debateram sobre legislação, fiscalização e
ética no exercício profissional.
A partir destas discussões, foram formuladas ações com
foco na valorização de quem atua na área e ao reconhecimento da importância da sócio econômica da atividade.
CREA-PR
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Ao final do evento, foi redigida a Carta de Cuiabá, com
a intenção de consolidar os resultados dos paineis e discussões travadas durante o Congresso. O processo de
elaboração do documento envolveu todos os participantes, em um texto que destaca a responsabilidade dos agrônomos em garantir a segurança alimentar e nutricional da
população, defende o desenvolvimento econômico e social
e a inclusão, em 2014, da Confederação dos Engenheiros
Agrônomos do Brasil (Confaeab) junto ao
comitê do Ministério do Desenvolvimento
Agrário que coordena as atividades do Ano
Nacional da Agricultura Familiar.
Leia a Carta de Cuiabá

19º CBENC

Revista

19º CBENC promove valorização da
engenharia civil nacional
Evento promovido pela ABENC discutiu direcionamento das ações da
engenharia civil e os rumos da profissão
Por Daniela Licht
Felipe Pasqualini

F

oi realizado em Curitiba, em
dezembro, no Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), o 19º
Congresso Brasileiro de Engenheiros
Civis (CBENC), promovido pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis
(ABENC) e inserido na programação
da Semana de Engenharia 2013.
“As lideranças nacionais aqui reunidas têm o desafio de estabelecer um
norte para as ações que promoveremos em defesa de nossas profissões”,
Felipe Pasqulini

disse o presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger. “De um lado,
temos um cenário otimista, com a
previsão de altos investimentos em
infraestrutura. De outro, ameaças
como a entrada de profissionais estrangeiros e projetos de lei em andamento no Congresso relacionados às
nossas atribuições profissionais. Daí
a importância de um posicionamento coletivo e uma orientação sobre
os rumos que a engenharia civil deve
tomar de 2014 para frente”.
“A ABENC é o baluarte da engenharia
civil no País”, enalteceu o presidente
do CONFEA, engenheiro civil José Tadeu da Silva. “Dados recentes apontam que os quadros públicos de países desenvolvidos têm 80% de sua
ocupação por profissionais da Engenharia. Isso é prova que a Engenharia
é responsável pelo desenvolvimento
e progresso de um País, uma resposta às duras críticas recebidas recentemente, proferidas pelo ministro da
Aviação Civil”, concluiu.
“Este evento prestigia o quadro da

ABENC e nossos profissionais locais”,
explicou o presidente da ABENC nacional, engenheiro civil Francisco Ladaga,
informando que a engenharia civil é
a maior profissão dentro do Sistema
CONFEA/CREA, representada por mais
de 200 mil profissionais. No evento,
foram homenageados os presidentes
Krüger, Tadeu da Silva e o engenheiro
civil Carlos Alberto Kita Xavier (presidente do CREA-SC), em reconhecimento à defesa das profissões.
Na programação do 19˚ CBENC,
paineis sobre Engenharia civil para
o desenvolvimento, divididos nos
subtemas Sustentabilidade (com palestra proferida pelo ex-prefeito de
Maringá, engenheiro civil Sílvio Barros), Contribuições das entidades de
classe, Fortalecimento das entidades de classe, Fiscalização do exercício profissional, Formação profissional, Transportes, Saneamento e
Cidades, Energia, Estruturas e Obras
Especiais, Ensino, O Futuro da Profissão, Edificações, Fundações e Fortalecimento Político.
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Das navegações ao GPS
Engenharia cartográfica consolida atuação no mercado
Por Ana Maria Ferrarini

E

ngana-se quem pensa que o engenheiro cartógrafo
atua apenas na construção de mapas. Na prática, os conhecimentos do profissional adquiridos em cinco anos
de curso são aplicados em todos os procedimentos necessários à elaboração e, posteriormente, manutenção, arquivamento, atualização e distribuição dos acervos cartográficos.
Desde os primórdios, o homem elabora desenhos, croquis,
mapas e representações gráficas para conhecer, ilustrar e
controlar as diversas regiões de interesse, desde pequenos
trechos de terreno ao conjunto total da superfície terrestre.
“Por isso os grandes conquistadores, navegadores e exploradores mantinham em suas equipes especialistas na
representação e interpretação das cartas produzidas de
acordo com o avanço da ciência permitido pela época”,
destaca o engenheiro cartógrafo Juan Carlos Gironda Mamani, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros
Cartógrafos-seccional do Paraná (ABEC-PR). “Com o avanço da tecnologia, os produtos cartográficos tiveram suas
ferramentas aprimoradas, como produtos cartográficos
na internet e em aparelhos com GPS”, salienta.
Mamani lembra que o uso do GPS ou do Google Maps
está diretamente ligado ao trabalho do engenheiro cartógrafo, pois envolve desde as medições geodésicas até
o tratamento e utilização das imagens de satélite e fotografias aéreas. “A internet se tornou nossa principal
aliada, pois possibilitou o acesso às mais diversas publicações cartográficas existentes no mundo. A revolução
afetou principalmente os modos de armazenamento,
distribuição e compartilhamento de informações cartográficas e inseriu velocidade nas publicações e atualizações das bases cartográficas”, explica.
Informações coletadas em campo são atualizadas instantaneamente. Outro grande salto ocorreu na publicação dos produtos cartográficos, hoje disponíveis na
internet. Além disso, o fácil acesso a programas de computador e softwares livres para tratamento e representação dos dados levantados. Apesar da vasta oferta de
produtos, muitos profissionais de cartografia não abrem
mão de programar suas próprias soluções, seja para customizar aplicações finais ou para facilitar
os trabalhos de análise, consistência e representação de dados.
O engenheiro ainda afirma que os avan-

Divulgação

ços da Tecnologia da Informação têm estreita relação
com a cartografia. Por exemplo, os algoritmos usados
em sensoriamento remoto para o reconhecimento de
padrões em imagens de satélite, hoje são usados para o
reconhecimento facial, o reconhecimento de placas de
veículos e para varredura em imagens de laser e outras
técnicas. Os métodos cartográficos de representação da
superfície da Terra foram usados para a implementação das técnicas de GeoDesign e MapObjects. Com
base nessas técnicas, é possível carregar na internet
mapas de vastas áreas de terreno e navegar por elas
sem perder o formato original assim como o posicionamento geográfico. Com estas ferramentas, são visualizadas cidades inteiras com requinte de detalhes,
como as dimensões e formatos dos lotes e edificações
em formato vetorial.

Confira a Lei nº 4950-A/66 que ampara a profissão e suas atividades legais
CREA-PR
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Campos de atuação

S

egundo o engenheiro cartógrafo Eduardo Freitas Oliveira, os engenheiros cartógrafos são profissionais
com forte embasamento técnico científico, habilitados a atuar na descrição, definição e monitoramento de
espaços físicos, além da criação, organização, preservação
e atualização de dados geoespaciais. “Com ferramentas
matemáticas e estatísticas, aliadas a modernas tecnologias, eles coordenam e executam levantamentos topográficos, geodésicos, batimétricos e fotogramétricos, assim
como desenvolvem atividades de georreferenciamento
de propriedades, elaborando projetos e executando serviços de loteamento, desmembramento e remembramento
de imóveis rurais e urbanos, locações de sistemas de saneamento, irrigação e drenagem, traçados de cidades, estradas, montagens mecânicas de precisão e muitos outros
serviços correlatos”, fala.
Segundo Mamani, hoje a tendência é a elaboração e manutenção de modelos em 3D que simulem situações do
dia a dia e também a representação de modelos de elevação por processos holográficos. Outro campo de atuação importante é o geoprocessamento, onde o profissional organiza e mantém bancos de dados geográficos.
Como requisito básico para atuar na profissão, o domínio de uso de computadores.
De acordo com o presidente da ABEC-PR, o campo de
trabalho do engenheiro cartógrafo encontra-se em expansão, estando o profissional habilitado a trabalhar em
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empresas de geoprocessamento, de Engenharia e terraplenagem; áreas rurais, industriais, construção civil, serviço público e instituições de ensino e pesquisa; obras
e construções; monitoramento de áreas rurais, terrenos e condições geológicas; construção de ferrovias, hidrovias, barragens; obras de extrativismo (mineração,
por exemplo); sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; geolocalização para dispositivos móveis e também atuar de forma autônoma, em empresa própria ou
prestando consultoria.

Experiência profissional

H

á 25 anos atuando como engenheiro cartógrafo, Semi Andraus começou sua trajetória
na Prefeitura Municipal de Curitiba,
que, segundo ele, sequer entendia
a finalidade da engenharia cartográfica. “Desta forma, estive junto ao
CREA-PR para solicitar documentos
das atividades do profissional”, diz.
Com o tempo, o mercado de trabalho

passou a contar com novos formandos
em todas as unidades relacionadas a
projeto. Há cerca de 15 anos, Andraus
lembra que iniciaram os concursos
para engenheiro cartógrafo.
Segundo ele, a eletrônica e a informática revolucionaram todos os
segmentos imagináveis, entrando
em cheio no segmento relacionado
à cartografia. “Os trabalhos relacio-

nados a mapeamento topográficos,
um dos itens da cartografia, tem em
seu contexto equipamentos de medições altamente precisas, medidas
na casa de milímetros”, coloca.
“A profissão do cartógrafo verticalizou
em todos os sentidos, com equipamentos altamente confiáveis e com dimensões reduzidas, garantindo agilidade e
competência dos trabalhos”, finaliza.
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39º EPEC

Proatividade e eficácia em gestão
pautam 39˚ EPEC
Entidades de classe debatem o aprimoramento de suas práticas
em evento anual promovido pelo CREA-PR
Por Daniela Licht. Fotos Silvio Vera

M

ais de 600 profissionais das áreas tecnológicas de todo Paraná
acompanharam no começo
de novembro, em Foz do Iguaçu, o 39º
Encontro Paranaense de Entidades de
Classe (EPEC), promovido pelo CREA-PR
com o tema “A Excelência na Gestão das
Organizações Profissionais”.
Na abertura do evento, o presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel
Krüger, fez um balanço de seus dois
anos de gestão e anunciou a alteração no valor do repasse das ARTs
para as entidades de classe de 10%
pra 12% em 2013, de 16% em 2014.
“Nosso trabalho é marcado pela valorização das profissões e dos 75 mil
profissionais que integram as entidades de classe paranaenses”, disse, citando entre as ações da gestão a criação do Departamento de Relações
Institucionais (DRI), que dialoga com
todas as entidades de classe (ECs) e
instituições de ensino (IEs) do Paraná; do Colégio de Entidades Regional
(CDER), o aprimoramento e implantação de serviços restritos às ECs e
CREA-PR
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IEs, a formatação do Prêmio Destaque do Ano, o lançamento da revista técnica científica do CREA-PR, as
mais de 100 audiências do programa
Agenda Parlamentar junto aos gestores públicos (abordando temas como
o salário mínimo profissional), a criação do Departamento de Fiscalização
(DEFIS) e a consequente mudança de
paradigma na ação fiscalizatória do
Conselho, entre outros.
“Este fórum propicia um momento de
pensar no estado da arte de nossas profissões. A coletividade de lideranças tem
que caminhar na direção da valorização
profissional e de impedir que nossas
profissões sejam desregulamentadas”,
resumiu o presidente do CONFEA, engenheiro civil José Tadeu da Silva.
O presidente da Federação de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge),
engenheiro agrônomo Carlos Bittencourt, enalteceu o trabalho que o
CREA-PR desenvolve com foco na valorização das profissões. “Ainda que
hoje seja uma noite de festa, não
posso de deixar de manifestar meu

repúdio à declaração do ministro da
Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, que culpou a
Engenharia nacional pelo atraso nas
obras dos aeroportos para a Copa do
Mundo 2014”, disse. “Isso é resultante da burocracia e de outros fatores,
mas a qualidade da Engenharia brasileira não se discute”, concluiu.
“A união de mais de 600 profissionais
presentes no evento mostra que o
Paraná escreve uma história de união
e luta em prol dos profissionais das
Engenharias, Agronomia e Geociências”, comentou o conselheiro federal
e engenheiro civil Francisco Ladaga.
“O que vemos aqui é valorização profissional e isso mostra a força da nossa
Engenharia”, enalteceu a coordenadora
do CDER, engenheira civil Suzely Soares.
A cerimônia foi prestigiada pelos presidentes do CREA-RS, engenheiro civil
Luiz Alcides Capoani, do CREA-RJ, engenheiro agrônomo Agostinho Guerreiro,
do CREA-SP, engenheiro civil Francisco
Kurimori, e pelo engenheiro agrônomo José Carlos Paiva Filho, coordenador do CDER-SC, representando o
presidente do Conselho catarinense,
engenheiro civil e de segurança do
trabalho Carlos Alberto Kita Xavier.
Também pelos conselheiros federais engenheiro civil Luz Sato, engenheiro agrônomo Dirson Artur
Feitag (vice-presidente do CONFEA)
e engenheira eletricista Darlene
Leitão, e pelo presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros
Agrícolas (ABEAG), engenheiro agrícola Valmor Pietsch.

39º EPEC

Aproximação de
colaboradores

E

m paralelo ao 39º EPEC, foram realizados o 23º Fórum Estadual de Inspetores do CREA-PR e o 9º Encontro Estadual do CREAjr-PR.
Para a geógrafa Cacilda Redivo, coordenadora dos eventos, a avaliação é positiva e proporcionou uma intensa
programação focada nos produtos e serviços do CREA-PR
e do CREAjr-PR e na ação fiscalizatória do exercício profissional. “Promovemos também conhecimento voltado à melhoria da comunicação frente às mídias, além da aproximação
entre dois importantes colaboradores do Conselho, os

Revista

membros dirigentes e inspetores, que participaram de
ações em conjunto”, diz.
Atualmente, o programa CREAjr-PR possui 11.607 membros corporativos (estudantes de cursos afetos ao Sistema CONFEA/CREA) e, destes, 85 eleitos como membros
dirigentes, realizando atividades definidas na pauta mínima. Em 2013, foram promovidas 187 atividades nas
instituições de ensino paranaenses.
Também atuam no Conselho 190 inspetores, que têm a missão de contribuir para o desenvolvimento das atividades do
CREA-PR e valorizar as profissões. Eles assumem a posição
de articuladores das ações da instituição com a sua comunidade profissional e sociedade civil, agindo em prol da eficiência da ação fiscal em defesa do exercício profissional.

Profissionais em destaque

A

s oito regionais do CREA-PR elegeram profissionais homenageados nas categorias “Destaque
do Ano”, “Carreira Profissional” e “Educador do Ano” (respectivamente), em
premiação que enaltece e reconhece
os valores morais e éticos que contribuem com a melhoria contínua dos
serviços ofertados à sociedade.
Londrina: engenheiro civil Edson Jackson Yêra Oliveira, engenheiro agrônomo Dionisio Luiz Pisa Gazziero e
engenheiro eletricista Marco Antonio
Ferreira Finocchio.
Apucarana: engenheiro civil Josenél
Pacheco Toth, engenheiro eletricista

Fauzi Geraix Filho e engenheiro civil
Marlon Eduardo Rodrigues.
Cascavel: engenheiro civil Renato
Pena Camargo, engenheiro civil José
Luiz Parzianello e engenheira civil Ligia
Eleodora Francovig Rachid.
Maringá: engenheiro civil Osni Pereira, engenheiro agrônomo Mauro
Zanini Rosetto e engenheiro civil Miguel Fujinami.
Curitiba: engenheiro agrônomo Luiz Antonio Correa Lucchesi, engenheiro civil
Carlos Jose Jorge Massuci e engenheiro
agrônomo Adelino Pelissari.

Guarapuava: engenheira agrônoma
Rozenilda Romaniw, o engenheiro
agrônomo Celso Roloff e engenheiro
civil Marcio Martinho Mayer.
Ponta Grossa: engenheiro eletricista
Marcus Vinicius Nadal Borsato, engenheiro civil Luis Edgar Balderrama
Moron e engenheiro civil Alceu Gomes De Andrade Filho.
Pato Branco: engenheiro civil Alcir
Eccel, engenheiro civil Loreni Fenalti Da Costa e engenheiro agrônomo
Amarildo Antonio Tessaro.
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39º EPEC

Profissionalismo em pauta

O

39˚ EPEC foi oficialmente encerrado com o 6˚ Ciclo do Prêmio CREA de Qualidade (PCQ). “Temos
aqui reunida a força das Engenharias, Agronomia
e Geociências do Paraná, demonstrando a pujança de
nossos profissionais e o reconhecimento de seu trabalho
e competência técnica”, disse o presidente do CREA-PR,
engenheiro civil Joel Krüger, na cerimônia.
Neste ano, o PCQ apresentou mudanças – fruto de uma
pesquisa feita pela comissão organizadora com participantes dos ciclos anteriores –, como o enquadramento
das entidades como pequena, média ou grande a partir
da avaliação da sua receita anual, número de associados
da organização, de profissionais na área de atuação e,
ainda, se possui sede própria e quadro de funcionários.
Na categoria pequenas entidades, foram premiadas a
Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais (1˚
lugar), Associação de Engenheiros Agrônomos de Toledo
(2˚) e Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos-Regional Paraná (3˚).
“Atingimos nosso objetivo e a presença no PCQ ajudou a
estruturar a parte organizacional da associação”, comemorou o presidente da APEAM, engenheiro ambiental
Renato Muzzolon Junior.
Na categoria médias entidades, foram premiadas a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas
(1˚ lugar), Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos
de Marechal Cândido Rondon (2˚) e Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco (3˚). “Receber o prêmio é sinônimo de fortalecimento da atuação da nossa
entidade junto aos profissionais e a sociedade como um
tudo. Também significa ampliar o número de associados, que passam a ver a entidade mais comprometida
com a profissão”, disse o presidente da
ASENARAG, engenheiro civil Marcos Antonio de Almeida Ferreira.
Na categoria grandes entidades, foram
Veja a lista das entidades certificadas
CREA-PR
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premiadas a Associação dos Engenheiros e Arquitetos
de Maringá (1˚ lugar), Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (2˚) e Associação Profissional dos
Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí (3˚).
“Intensificamos nossas atividades e a premiação é um reconhecimento a este esforço”, comemorou o presidente da
AEAM, engenheiro civil Nivaldo Barbosa de Lima.
“As melhorias promovidas no PCQ pela ação direta do Colégio de Entidades do Paraná (CDER) confirmaram que estamos no caminho certo na busca pela excelência na gestão das entidades de classe paranaenses, que já podem
ser classificadas como as melhores do País”, enalteceu o
gerente do Departamento de Relações Institucionais (DRI)
do CREA-PR, administrador Claudemir Marcos Prattes.
O 7˚ Ciclo foi iniciado com a inscrição efetuada pela Associação Norte Pioneiro dos Engenheiros Civis, a mais
nova entidade de classe do Paraná, que em 2014 fará
sua primeira participação no PCQ.

Prêmio Inovação e Boas
Práticas 2013

D

urante o 39˚ EPEC, foi efetuada a entrega do
Prêmio Inovação e Boas Práticas 2013.

1˚ lugar: projeto “Entrega Solene de Registros Profissionais a Formandos”, da Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Maringá (AEAM)
2˚ lugar: projeto “Nosso Lar”, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (AEAC)
3˚ lugar: “Análise de Projetos para Liberação de Alvarás
de Construção”, da Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Cianorte (AREARC)

39º EPEC - Coluna social

Francisco Ladaga fala durante cerimônia de abertura

CREA-PR entrega uma homenagem
aos seus ex-presidentes

Engenheiro agrônomo Luiz Correa Lucchesi
homenageado durante evento

Revista

Joel Krüger com o presidente do CREA-SP, Francisco
Kurimori e a engenheira civil Suzely Soares

Gerentes do Conselho comemoram
os resultados do 6º PCQ

Entidades do CDER redigem moção de repúdio
às declarações do ministro da Aviação Civil
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Agenda Parlamentar revitaliza
praças em Ponta Grossa
Projeto aplica conhecimento produzido pelo CREA-PR
para melhorar a arborização urbana
Por Thalita Valentim

R

ecentemente, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa iniciou um projeto de revitalização das praças da
cidade. Serão contemplados dez espaços públicos,
alguns já concluídos. Como parte das obras, foram propostos estudos técnicos sobre a saúde das árvores que,
há anos, faziam parte da paisagem. O engenheiro florestal da Secretaria de Meio Ambiente, Ivan Loureiro, conduziu os trabalhos e elaborou os relatórios e laudos que
complementaram o projeto.
Ele relata que as principais motivações para a avaliação
da arborização das praças foram os problemas com a iluminação, uma vez que os galhos das plantas estavam se
entrelaçando nos fios de luz, a idade avançada das árvores e as calçadas danificadas pelo crescimento irregular
das raízes. “Esses fatores poderiam prejudicar a segurança das pessoas, por isso, muitas árvores foram e ain-

Balanço de 2013
• 70 municípios impactados
• Mais de 2 mil participantes
• Destaque para ações de valorização profissional:
• Ocupação de cargos técnicos pelo
profissionais do Sistema,
• Ações pela justa remuneração,
• Ocupação de profissionais nos quadros técnicos dos municípios.
CREA-PR
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da serão substituídas. Além disso, muitas dessas árvores
foram diagnosticadas com androcirurgias, onde o tronco
recebe preenchimento de cimento, prática que nos dias
atuais não é indicada porque favorece o apodrecimento
do tronco, deixando as plantas com mais vulnerabilidade
e facilidade de quedas”, diz.
Ainda segundo Loureiro, o diagnóstico, chamado de laudo de fitossanidade, identificou nas árvores alto índice
de infestação de cupins e formigas, além de uma planta
parasita chamada “erva de passarinho”, a qual seca a árvore, porque suga a seiva e impede seu desenvolvimento normal. “Todo o diagnóstico foi baseado no Caderno
Técnico de Arborização Urbana, redigido pelo CREA-PR,
uma boa fonte técnica baseada em dados numéricos e
no preenchimento de tabelas”, revelou o engenheiro
florestal. Ele complementou a avaliação explicando que
os autores do Caderno Técnico, engenheiros florestais
Michiko Nakai de Araujo e Antonio José de Araujo, sugerem o preenchimento de avaliações que resultam no
inventário das árvores e sugerem a remoção e/ou substituição das plantas. “São preenchidos vários campos
tais como, condições do tronco, taxa de crescimento,
vitalidade da árvore, doenças e pragas, vigor da copa,
longevidade, entre outros. Para cada item é atribuída
uma nota que resulta em índices que indicam se a árvore deve ou não ser substituída”, avalia.

Institucional

Revista

Despedida emocionada
Conselheiros se despedem na última Plenária do ano do CREA-PR
Por Felipe Pasqualini

O

CREA-PR realizou no dia 10 de dezembro, no auditório de sua sede em Curitiba, a Sessão Plenária 919,
marcada por muita emoção por parte dos Conselheiros que estão deixando o Conselho. A renovação de um
terço do plenário do CREA-PR acontece a cada ano.
Após as deliberações que cumpriram a Ordem do Dia, o
presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger, fez
um discurso onde agradeceu a todos os diretores e conselheiros pela dedicação, lealdade e parceria nos últimos dois anos. Também fez um agradecimento especial
aos funcionários do Conselho pelo brilhante trabalho
realizado, que faz com que o CREA-PR seja reconhecido
nacionalmente pela eficiência e qualidade.
“Com 86 anos, sinto que cumpri o meu dever com o Conselho. Durante meus mandatos como conselheiro, procurei sempre trabalhar pela boa Engenharia. Peço aos atuais
e novos conselheiros que continuem a luta em defesa da

Engenharia nacional”, disse o engenheiro civil Waldir Pedro Xavier Tavares, mais antigo conselheiro do CREA-PR.
Os demais conselheiros que deixam seus mandatos em 31
de dezembro também se manifestaram, destacando a importância da função e agradecendo suas entidades de classe ou instituições de ensino que proporcionaram o mandato. A cerimônia de renovação do terço dos conselheiros do
CREA-PR acontecerá no dia 13 de janeiro de 2014.
Felipe Pasqualini

Trabalho em altura

Revista

Segurança nas alturas
na construção civil
Planejamento e capacitação garantem integridade dos trabalhadores
em atividades em altura e na qualidade do serviço
Por Daniela Licht
Divulgação

tão específico, oferecendo treinamentos periódicos que
englobem as normas e regulamentos relacionados à atividade, a análise de risco (AR), condições impeditivas,
sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção
coletiva e individual, acidentes típicos e conduta em situações de emergência”, lembra Juliano Ferreira, sócio
da JMF Ferreira, especializada em trabalho em altura,
acesso por corda e treinamentos. A empresa é certificada pela Associação Nacional das Empresas de Acesso
por Corda (ANEAC) e Associação Brasileira de Ensaios
Não Destrutivos e Inspeção (ABENDI) e registrada ao
CREA-PR e à Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) para a execução de suas atividades.

Áreas de atuação

O
A

Norma 35 (NR 35)-Trabalho em Altura, do Ministério
do Trabalho e Emprego (MET), estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo itens como capacitação, planejamento, organização e execução para garantir a segurança e a
saúde dos trabalhadores envolvidos com esta atividade.
É considerado trabalho em altura toda ação realizada acima de dois metros do nível do chão, com risco de queda.
Assim, cabe ao empregador garantir que qualquer atividade só comece após adotadas as devidas medidas e procedimentos de proteção estabelecidas na NR.
“Além disso, antes de iniciar a atividade,
o empregador deve capacitar os seus
colaboradores para realizar um trabalho
Leia aqui a Norma 35-Trabalho em Altura
CREA-PR
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trabalho em altura é direcionado à indústria em
geral e também ao segmento da construção civil,
com a colaboração na construção de empreendimentos, limpeza e pintura externa em edifícios, instalação de sistemas de ar condicionado, para-raios (gaiola de
faraday), decorações, manutenção e reparação de janelas
e instalação de redes de proteção, pontos de ancoragem
e linhas de vida e poda de árvores em condomínios.
De acordo com a NR 35, empresas que não cumprem
as normas regulamentadoras podem ser notificadas,
autuadas, multadas e interditadas, seja pelo MTE, sindicatos de categoria, Delegacia Regional do Trabalho
(DRT) e Corpo de Bombeiros.
“Além de garantir a segurança dos trabalhadores e minimizar riscos, a NR 35 atribui as responsabilidades civil e
criminal às empresas e responsáveis quando de seu não
cumprimento”, explica Ferreira. “Daí a importância da capacitação, regulamentação, certificação e o fornecimento
de itens básicos para a atividade laboral, como exames
médicos, capacitação, treinamentos e fornecimentos de
equipamentos de segurança adequados”, conclui.

Segurança no trabalho

Revista

Prudência no ambiente de trabalho
Brasil ocupa quarto lugar no rol mundial de acidentes laborais
Por Daniela Licht

O

Brasil é o quarto colocado no ranking mundial de
acidentes de trabalho. Cerca de quatro mil pessoas
morrem no País anualmente em virtude de acidentes laborais, sendo a maior parte das vítimas jovens entre
25 e 29 anos. Além deste trágico registro, existe um ponto
financeiro que não deve ser esquecido (ver box abaixo).
“Esses resultados poderiam ser reduzidos a partir da realização de planejamentos de segurança por parte das empresas e instituições”, garante o presidente da Associação
Paranaense dos Engenheiros de Segurança (APES), engenheiro de segurança do trabalho Flávio Freitas Dinão.
Segundo ele, o planejamento deve considerar no mínimo
duas obrigações: atender a NR 05 (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes/CIPA) e elaborar o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) segundo a NR 09.
“No primeiro caso, a empresa deve provi-

denciar o treinamento para membro da CIPA. No segundo,
observar a estrutura da NR 09, que sugere a antecipação, reconhecimento e verificação dos riscos, estabelecimento de
prioridades e metas de análise e controle, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia”, explica Dinão.
A elaboração, implantação, acompanhamento e avalição do
PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) ou
por profissional habilitado na forma da lei.
A APES promove ações através da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho (CEEST)
do CREA-PR e da Câmara Nacional do CONFEA (CCEEST)
para criar e aprimorar a legislação existente, fortalecendo o exercício profissional e a sua fiscalização, bem
como cursos de atualização, boletins e a indicação de
profissionais para a execução de laudos técnicos e trabalhos específicos na área.

Leia mais sobre o tema na revista eletrônica do CREA-PR

Atestado

Brasil
2009

Cerca de 1 morte a cada 3,5 horas,
motivada pelo risco decorrente
dos fatores ambientais do trabalho

R$ 14,20 bilhões/ano
PAGAMENTO

pelo INSS dos benefícios
devido a acidentes
e doenças do trabalho
em 2009

Despesas
com área da saúde
(Fonte: Previsão MPS)

83 acidentes

e doenças do trabalho
reconhecidos a cada

1 hora na jornada diária

R$ 56,80
Bilhões

Edição 80 | 41

CREA-PR

Revista

Artigo

Sistemas de contenção para
escavação de subsolos
Hugo Sefrian Peinado
engenheiro civil da Construtora Elohim - hspeinado@gmail.com
go de um sistema de contenção do
solo, definido como um tipo de estrutura destinada a se contrapor aos
esforços do maciço cuja condição de
equilíbrio foi alterada em função de
algum tipo de escavação, corte ou
aterro. São diversos os sistemas de
contenção existentes: muros de arrimo (por gravidade, atirantados, de
gabiões, dentre outros), escoramentos provisórios (de madeira, metálico-madeira, metálicos ou de concreto), cortinas (com estacas escavadas
justapostas, parede diafragma, dentre outros) ou reforços de solos (solo
reforçado, solo grampeado ou pregado e terra armada).
Comumente, na região de Maringá e
Londrina, a opção adotada para o sistema de contenção é aquela composta por estacas escavadas justapostas.
Assim, em períodos de chuvas, observa-se, na mídia em geral, menção
rincipalmente em função do a algum acidente ocorrido em obras
maior aproveitamento de ter- com subsolos já escavados em funrenos, a escavação de subsolos ção de problemas nesse sistema de
para pavimentos de garagem tem contenção. Nos últimos anos, houve
sido uma prática comum adotada alguns incidentes envolvendo estruem empreendimentos comerciais turas de contenção que acarretaram
e residenciais em grande parte das no desabamento parcial da cortina
cidades de médio/grande porte bra- de contenção em estacas ou deslisileiras. Nessas condições, no intuito zamento do solo entre as estacas.
de manter íntegros o maciço de solo Desse modo, ao se adotar o sistema
e as construções vizinhas à edifica- de contenção em estacas escavadas
ção, torna-se necessário o empre- justapostas, alguns detalhes deverão
ser analisados no
intuito de identificar se essa opção é
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• Obrigatoriedade da permanência
de talude (berma) conforme especificação em projeto de contenção;
• Necessidade do fechamento de todas
as fissuras/aberturas no passeio público e vias localizadas atrás do sistema de
contenção, no intuito de evitar a infiltração de água no solo naquela área, o
que pode resultar no solapamento do
solo para dentro do canteiro de obras
e até mesmo no desmoronamento do
sistema de contenção;
• Necessidade de remoção dos taludes (bermas) remanescentes da
escavação apenas após a execução
das lajes de travamento do sistema
de contenção, tornando o serviço
demorado e oneroso;
• Dificuldade na adoção de sistema
de impermeabilização satisfatório
quando se dá o fechamento dos
vãos entre estacas de contenção;
dentre outros.
Por fim, destaca-se que, devido à variabilidade de sistemas de contenção
existentes e aos riscos envolvidos
nessa etapa da edificação, a contratação de um engenheiro especializado
para a escolha e dimensionamento
do sistema de contenção representa
segurança e economia para a obra,
uma vez que esse fará um estudo das
características do solo e das particularidades da edificação, analisando
entre os tipos de contenção qual a
opção mais viável técnica e economicamente para cada.

UM SIMPLES PASSO NO SEU PRESENTE PODE REPRESENTAR UM GRANDE SALTO NO SEU FUTURO.

É isso que significa fazer uma Pós-Graduação na área de Engenharia de Produção da FAE.
Desenvolvida por uma instituição com reconhecimento nacional e internacional por sua excelência
no ensino, possui projeto pedagógico inovador e é ministrada por um corpo docente altamente
qualificado, composto por mais de 90% de mestres e doutores que aliam teoria a uma prática
profissional ajustadas às exigências do mercado.

Curso na área de ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Engenharia de Produção - Lean Management

Faça sua Pós-Graduação na FAE e desenvolva, passo a passo, uma carreira bem-sucedida.

