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Nesta segunda edição da nova revista do Crea-Pr, fazemos questão de destacar a nossa honra e
rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-Pr, CEP 80.060-240
site www.crea-pr.org.br
Telefones (41) 3350-6700 ou 0800-410067

satisfação em fazer parte da 73.ª Semana Oficial da
Engenharia e da Agronomia (Soea), um dos maiores eventos das profissões tecnológicas do país realizados pelo Sistema Confea/Crea e Mútua.

www.twitter.com/crea_pr

www.facebook.com/creapr

Mais de quatro mil profissionais de todo o país
estarão reunidos entre os dias 29 de agosto e 1.º
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Mudanças e Oportunidades”.
Outro tema abordado nesta edição são as
propostas definidas e aprovadas durante o 9.º
Congresso Estadual de Profissionais (CEP), que
aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de junho, também em
Foz do Iguaçu. Vinte delas serão encaminhadas
ao 9.º Congresso Nacional de Profissionais (CNP),
que será realizado de 1.º a 3 de setembro, na mesma cidade.
E, ainda, as principais inovações apresentadas
no 4.º Seminário Internacional de Acessibilidade,
promovido pelo Crea-Pr nos dias 29 e 30 de junho,
no Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em
Curitiba, e que contou com a participação de mais
de 400 pessoas.
Confira estas e outras novidades, tenha uma
ótima leitura e até a próxima edição!

CONSELHO EDITORIAL
Eng. Civ. Joel Krüger (Presidente), Eng. Seg. Trab. Benedito Alves
dos Santos Júnior (CEEST), Eng. Eletric. Carlos Henrique Zanelato
Pantaleão (CEEE), Eng. Agr. Daniel roberto Galafassi (CEA),
Eng. Agr. Edson Perez Guerra (CEA), Eng. Eletric. Fernando
Nunes Patrício (CEEE), Eng. Eletric. Márcio Mendonça (CEEE),
Eng. Mec. ricardo Vidinich (CEMM), Eng. Eletric. Tibiriçá Krüger
Moreira (CEEE), Eng. Eletric. rolf Gustavo Meyer (Ouvidor).

Coordenação
Reportagem
Jornalista Responsável
Fotos
Arte e Diagramação
Impressão
Tiragem

Engenheiro Civil

Joel Krüger

Presidente do Crea-PR

Felipe Augusto Pasqualini
Susi Caponi e Anna Paula Michels
Susi Caponi - MTB 1759-Pr

Apoio:

Felipe Pasqualini e divulgação
Sonia Oleskovicz
Globalprint
20 mil exemplares
revista

CREA-PR

3

índice

ESTÁ CHEGANDO
A 73ª SEMANA
OFICIAL DA
ENGENHARIA E
DA AGRONOMIA
(SOEA)

12

6

4º SEMINÁRIO
INTERNACIONAL
DE
ACESSIBILIDADE

9º CONGRESSO
ESTADUAL DE
PROFISSIONAIS
(CEP)

BANCO VIRTUAL
DE PERITOS DO
CREA-PR

16

19

Representantes do
Crea-PR em encontro
com Blairo Maggi na
Ocepar

24

Crea-PR disponibiliza
nova carteira
profissional

28

Mais de 100 relatórios
são registrados pelo
Crea-PR em OFE em
hospitais

30

63 anos do Clube
de Engenharia e
Arquitetura de Londrina
(Ceal)

32

Mais de 50 entidades
foram inscritas no 9.º
Ciclo do PCQ

34

Acompanhe as
realizações e novidades
das Regionais

37

Atualização cadastral
O Crea-Pr reforça a importância da atualização do cadastro de profissionais
e empresas. A medida visa melhorar os canais de comunicação entre
profissionais, empresas e o Conselho, permitindo maior agilidade no fluxo de
informações e atendimentos. Para efetuar o procedimento, basta acessar o site
do Crea-PR (www.crea-pr.org.br) e fazer o login na área “Serviços On-Line”.

4

revista

CREA-PR

GECOM/2016

ISO

9001:08

Se as boas coisas da vida
são as pequenas, aqui
está uma grande e ótima.
A Mútua oferece benefícios
reembolsáveis para o proﬁssional
da área tecnológica e dependentes
com juros a partir de 0,3% ao mês*.
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previdência complementar e
descontos nas melhores marcas.
.carreiraenegócios
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.finanças
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EMPREENDEDORISMO
INOVAÇÃO
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Editoria: Brasil

cAPA

TUDO
PRONTO
PARA A
73ª SOEA
A 73.ª edição da Semana Oficial
da Engenharia e da Agronomia
(Soea), que será realizada entre os
dias 29 de agosto e 1.º de setembro
deste ano, em Foz do Iguaçu, traz o
importante debate em torno do tema
‘A Engenharia a favor do Brasil
– Mudanças e Oportunidades’.
São esperados perto de quatro mil
profissionais no evento
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Já sabemos o quanto se faz necessária a
discussão proposta pela Semana Oficial. Agora,
é chegado o momento de trocar conhecimentos,
ideias e sugestões para colocá-los em prática e,
efetivamente, contribuir para o desenvolvimento
do nosso país”, argumenta Krüger.
Entre os assuntos debatidos durante a Semana Oficial, estão os desafios e estratégias
para a inserção dos profissionais e empresas
da área tecnológica, a manutenção e a conservação de obras e equipamentos, a mobilidade profissional, e as transformações e os
avanços necessários ao sistema. Além do
planejamento e da infraestrutura para o desenvolvimento do país.

O Paraná vai sediar pela sexta vez a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia
(Soea), um dos maiores eventos das profissões
tecnológicas do país realizados pelo Sistema
Confea/Crea e Mútua. Os cerca de quatro mil
profissionais e estudantes esperados para a
73.ª edição da Soea, que acontece em Foz de
Iguaçu, vão debater sobre a legislação, habilitação e fiscalização do exercício e das atividades profissionais das áreas da Engenharia,
Agronomia e Geociências.
Com o tema central ‘A Engenharia a favor
do Brasil’, o objetivo é conscientizar a sociedade em geral sobre a importância da área para
o desenvolvimento do país, mostrando como
o uso sistemático e ordenado da ciência e da
tecnologia presentes nas modalidades das
engenharias exerce papel fundamental no progresso da nação.
O presidente do Crea-Pr, o engenheiro civil
Joel Krüger, ressalta a grande expectativa para
a edição deste ano da Soea e o quanto acredita
na apresentação de ideias inovadoras, contribuições significativas e soluções reais feitas
pelos profissionais presentes no evento.

“É nas Semanas Oficiais da Engenharia
e da Agronomia que os profissionais se unem
em defesa da engenharia brasileira, para a
construção da nação que toda a população
espera – um país melhor, justo e fraterno, com
muita geração de emprego”, defende o engenheiro civil José Tadeu da Silva, presidente do
Confea – Conselho Federal de Engenharia e
de Agronomia.
Para Paulo roberto de Queiroz Guimarães, presidente da
Mútua – Caixa de Assistência
dos Profissionais dos Creas
e uma das patrocinadoras
da Soea – o encontro é uma
oportunidade ímpar para
concentrar forças e a atenção de toda a comunidade
tecnológica brasileira em prol
da engenharia e do progresso do
Brasil. Além do apoio, a empresa estará presente no evento com um estande, que
terá novidades importantes para o público da
Semana Oficial.
“Consideramos fundamental participar da
73.ª Soea, pois, a defesa da engenharia e da
agronomia brasileiras, tema do encontro, é de
fato a defesa da nossa soberania. Neste sentido, fortalecemos a Semana Oficial também
com a nossa participação valorizando o Congresso Técnico-Científico dos Profissionais, os
futuros profissionais e os estudantes das profissões do Sistema Confea/Crea.
revista
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3º CONTECC –
CONGRESSO TéCNICO
E CIENTíFICO DA
ENGENHARIA E DA
AGRONOMIA
Durante a 73.ª Soea – Semana Oficial da
Engenharia e da Agronomia, que será realizada em Foz do Iguaçu, entre os dias 29 de
agosto e 1.º de setembro deste ano, também
acontece a 3.ª edição do Congresso Técnico
e Científico da Engenharia e da Agronomia
– Contecc.
Entre os principais objetivos do Congresso,
está o debate sobre as oportunidades nas atividades profissionais voltadas à Engenharia
e à Agronomia e o contexto para o desenvol-

vimento do país. Além da divulgação dos trabalhos técnicos científicos desenvolvidos nas
mais diversas instituições brasileiras e que
serão publicados nos anais do evento, como
também em revistas científicas. Até o fechamento desta edição, o Contecc recebeu mais
de 450 inscrições, com mais de 702 trabalhos
enviados para avaliação das comissões científicas deste ano.
As inscrições se encerraram no dia 22 de
julho e os 21 trabalhos ganhadores foram divulgados no dia 29 do mesmo mês. A Agronomia mais uma vez apareceu como a área
de destaque dos trabalhos enviados, com um
total de 264 trabalhos, seguida pela Engenharia Civil com 189, Engenharia Elétrica com 53,
Química com 43, Mecânica e Metalúrgica com
34, Geologia e Minas com 21, e Agrimensura
com 4 trabalhos inscritos, até o fechamento
desta edição.

9º CNP – CONGRESSO
NACIONAL DE
PROFISSIONAIS
Logo após a 73.ª Soea e o 3.º
Contecc, a cidade de Foz do Iguaçu será sede também da 1.ª etapa
do 9.º CNP – Congresso Nacional
de Profissionais. No evento, serão
discutidas as propostas nacionais
sistematizadas, representativas do
pensamento e do posicionamento
nacionais unificado. Do Paraná,
serão debatidas 20 propostas, que
foram definidas no Congresso Estadual de Profissionais (CEP), realizado entre os dias 8 e 10 de junho,
em Foz do Iguaçu (veja mais em
matéria desta edição).
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ENTREVISTA
Para saber mais sobre as expectativas
e novidades da 73.ª Semana Oficial da
Engenharia e da Agronomia (Soea),
conversamos com o presidente do CreaPr, o engenheiro civil Joel Krüger, e José
Tadeu da Silva, também engenheiro civil e
presidente do Confea – Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia. Confira!

De que maneira eventos como a Soea podem
efetivamente contribuir para a engenharia e o sistema
brasileiros?
Joel Krüger • A Semana Oficial
da Engenharia e da Agronomia
é o maior e mais tradicional
evento do Sistema Confea/
Crea. Neste ano, com a realização do 9.º Congresso
Estadual de Profissionais, que é a Constituinte do nosso sistema, o
evento ganha ainda mais
relevância. Em conjunto
com o Confea e a Mútua, trabalhamos para realizar um grande evento. É necessário que o país modernize as suas
indústrias, invista de forma intensiva em infraestrutura
e valorize a importância da engenharia, da agronomia
e das geociências para que retome rapidamente ao seu
rumo de crescimento.
O que os participantes podem esperar desta 73.ª
edição, que vai reunir cerca de 4 mil profissionais?
Joel Krüger • Para nós do Crea-PR, é uma grande
honra sediar mais uma edição da Soea. Tenho a convicção que teremos uma oportunidade ímpar para discutirmos ações em prol do avanço do nosso Sistema Confea/
Crea e Mútua. Espero que as discussões sejam produtivas e que durante o evento seja realizada a necessária
troca de experiências entre pesquisadores, professores,
estudantes e profissionais do nosso sistema. Trabalhamos com muita seriedade, transparência e afinco para
realizar uma grande semana. Espero que ao final dela
nossos profissionais e estudantes voltem para as suas
casas revigorados e com a certeza de que participaram
de uma grande Soea.

Qual a expectativa do Confea para a edição da
Soea deste ano?
José Tadeu Silva • A edição da Soea deste ano
traz como tema a “Engenharia a favor do Brasil – Mudanças e Oportunidades”. O que espero
é que consigamos focar nesses dois pontos. Se
por um lado o cenário político brasileiro está vivendo um momento extremamente negativo, podemos enxergar essa situação como uma oportunidade para propor a mudança de que o país
precisa. Algo que tem que urgentemente mudar,
por exemplo, é a baixa quantidade de profissionais da área tecnológica na gestão pública, em
posições de tomada de decisão. Nos países bem
desenvolvidos, 70% do poder decisório está nas
mãos de engenheiros. Temos de mostrar aos
nossos governantes que um projeto de nação
passa pelo nosso conhecimento, uma vez que somos nós que garantimos a produção nacional e
transformamos recursos naturais em bens para
as pessoas, sem causar danos ao meio ambiente.
Quais os maiores desafios para alcançar as
transformações e os avanços necessários
atualmente para a engenharia e o sistema no
país?
José Tadeu Silva • O Brasil é muito rico em
recursos naturais. No entanto, com a má gestão
que herdamos de um governo colonial, ainda não
conseguimos atingir o crescimento proporcional
ao nosso potencial. Um desafio é colocar a Engenharia no topo da lista de prioridades nas agendas dos nossos governantes. Precisamos resgatar a confiança da sociedade na nossa profissão.
E, para promover essa reversão de imagem, é
imperioso que estejamos unidos – entidades de classe, instituições de
ensino, profissionais e empresas. Nesse sentido, ressalto
a importância de profissionais e estudantes de todo
o país participarem não
só da 73.ª Soea, mas também do 9.º Congresso Nacional de Profissionais e
do 3.º Congresso Técnico e
Científico da Engenharia e da
Agronomia. Esses encontros são
a nossa oportunidade de apresentar à
nação as mudanças que devemos promover para
que o país saia do caos e entre numa nova era.
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Confira as atividades programadas para os primeiros dias da 73.ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia
(Soea), que acontece entre os dias 29 de agosto e 1.º de setembro deste ano, em Foz do Iguaçu. Para conferir a
programação completa do evento, acesse www.soea.org.br.
29 de agosto / Auditório Principal
Entrada

CREDENCIAMENTO - Entrada do Centro de Eventos e Hotéis listados no site

17h30

Entrada

Abertura da 73.ª ExpoSoea

18h

Auditório

Atração Cultural

18h30 às 20h30

Auditório

Solenidade de abertura da 73.ª Soea, Cerimônia do Mérito e Contecc 2016

10h às 17h

30 de agosto - Manhã / Auditório Principal
PAINEL 1: Engenharia e Agronomia - Presente e Futuro
8h30 às 9h

Auditório

Atração Cultural

9h às 10h

Auditório

Palestra Magna: “Engenharia - crise e oportunidades” - Palestrante: Eng. Civ. José Carlos Martins (CBIC)

10h às 11h

Auditório

Palestra Magna: “A Responsabilidade da Agropecuária e dos Profissionais de Agronomia do Brasil - Considerando o
Crescimento da População mundial nos próximos 30 anos” - Palestrante: Eng. Agr. Decio Luiz Gazzoni (Embrapa) e
Xico Graziano

11h às 12h

Auditório

Debate / Perguntas

12h às 14h - ALMOÇO
30 de agosto - Tarde / Auditório Principal e Salas paralelas
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13h30 às 14h

Atração Cultural

14h às 18h30

Auditório

MÚTUA:
15h - Apresentação /institucional Mútua
15h30 - Prêmio Mútua de Empreendedorismo: Parceria Amprotec - projetos vencedores e Lançamento Prêmio Mútua de
Empreendedorismo 2017
16h - Mutua Premia - Apresentação dos Projetos Vencedores

14h às 16h

Sala 1

Fórum das Entidades Precursoras (FEBRAE)

16h30 às 18h30

Sala 1

Fórum das Entidades Precursoras (FEBRAE)

14h às 16h

Sala 2

Comitê de Desenvolvimento Nacional - CDEN - Tema: “Energia Nacional”

16h30 às 18h30

Sala 2

Comitê de Desenvolvimento Nacional - CDEN - Tema: “A Situação Energética Brasileira”

14h às 16h

Sala 3

Coordenadorias: CCAGRO

16h30 às 18h30

Sala 3

Coordenadorias: CCAgri

14h às 16h

Sala 4

Coordenadorias: CCEEE

16h30 às 18h30

Sala 4

Coordenadorias: CCEEI

14h às 18h30

Sala 5

Fórum Equidade Frente aos Novos Paradigmas
Decisão Plenária/CD

14h às 18h30

Sala 6

Fórum Acessibilidade
14h às 14:30 - Atração Cultural
14h30 às 15h20 - Palestra: “Geração pós pandemia pelo Zika Vírus: O que esperar?” - Palestrante: Drª Maria Eulina Quilião
15h20 às 16h50 - Mesa Redonda (Comissão Temática de Acessibilidade) - Participantes: Maria Aparecida Gugel (CNMP),
Marco Antônio Pellegrini (Sec. Nacional dos Direitos de Pessoa com Deficiência), Moisés Bauer (Conselho do CONADE)
16h50 às 18h30 - Palestra Motivacional “Deficiente, eu?” Palestrante: Marcos Frota / José Leite

14h às 15h

Sala 7

Palestra: “O Papel da Liderança em Momentos de Crise” - Palestrante: Eng. Mec. Luis Pimenta (Empresa VOLVO)

15h às 16h

Sala 7

Palestra: “Segurança de Barragens” - Palestrante: Eng. Civ. Lincoln Braga e Souza (ANEEL)

16h às 16h30

Foyer

VISITA AOS BANNERS DO CONTECC - Autoridades: Eng. Civ. José Tadeu da Silva (Presidente do Confea) Eng. Civ. Joel Krüger
(Presidente do Crea-PR) e Eng. Civ. Paulo Guimarães (Presidente da Mútua)

16h30 às 17h30

Sala 7

Palestra: “Barragens de Rejeito: Classificação de Risco e Vulnerabilidade de Bacias Hidrográficas” - Palestrante: Eng. Civ. e
Geol. Fabio Reis

17h30 às 18h30

Sala 7

Palestra: “Desafios e perspectivas para o pré sal brasileiro” - Palestrante: Geólogo Guilherme Estrella

14h às 16h

Sala 8

CONTECC: Minicurso de Gestão Territorial - Prof Claudio Aparecido Spadotto (GTE/EMBRAPA) - Moderador: Conselheiro
Daniel Antonio Salati Marcondes

16h30 às 18h30

Sala 9

CONTECC: Minicurso Empreendedorismo - Representante do SEBRAE/Parque Tecnológico de Itaipu - PTI - Moderador: Eng.
Ricardo Rocha de Oliveira (Crea-PR)

14h às 16h

Sala 10

CONTECC: Trilha 1
Palestra: Revolução tecnológica: cenários e oportunidades ao Brasil. Amazônia Conectada. P&D de Grafeno. Palestrantes:
1) Eng. Civ. Marcondes Moreira de Araújo (MCTI/SUDECO) 2) Representante do Comando do Exército Brasileiro (DCT/
EB) 3) Prof. Benedito Guimarães Aguiar Neto (MACKENZIE) - Moderador: Jornalista Alessandra Cristina Azevedo
Cardoso (Confea)

16h30 às 18h30

Sala 10

CONTECC: Prêmio Mútua/ANPROTEC
Empreendedorismo: Um autor de cada trabalho classificado - Moderadores: Eng. Civ. Paulo Roberto de Queiroz
Guimarães (Presidente da Mútua) e Representantes da ANPROTEC - Debatedor: Eng. Civ. Homero Catão Maribondo
da Trindade (Confea)

19h30

revista

CREA-PR

Encerramento Exposoea - 30/08

INOVAÇÃO

TECNOLOGIA PIONEIRA
E AUTOSSUFICIÊNCIA EM
ENERGIA NO SINDUSCON-PR
Em todo o projeto
arquitetônico da
nova sede, inclusive no
canteiro de obras, será
utilizada a modelagem
da informação na
construção (BIM)
Com diferenciais em tecnologia,
inovação e eficiência energética,
o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná
(Sinduscon-PR) apresentou em julho deste ano a seus associados o
projeto arquitetônico de reforma e
ampliação do edifício da entidade,
que contará com 4.823 m² de nova
área construída, totalizando 8.300
m² de sede.
Entre os destaques do projeto,
está a autossuficiência em energia
elétrica, permitida pela instalação
de 98 kW de painéis fotovoltaicos
em sua cobertura, que irão converter a radiação solar em energia.
A inovação transformará a nova
sede, localizada no Centro Cívico,
em Curitiba, em uma das maiores
instalações de geração local de
energia renovável do Paraná e a
colocará como parte de um seleto
grupo no mundo considerado Net

Zero Energia.
Reduzindo o ganho de calor e
permitindo o máximo de aproveitamento de iluminação natural, o
projeto arquitetônico vai permitir a
redução de consumo de iluminação
de 64.6 MWh/ano (-66%), e de ar-condicionado em 46.8 MWh/ano
(-68%). E, ainda, vai viabilizar um
total de redução de consumo de
energia de 47%.

Pioneiro
Com o objetivo de facilitar a
identificação dos possíveis problemas e corrigi-los adequadamente
para que a entrega do prédio seja
realizada no prazo, assim como de
acordo com os custos preestabelecidos, o Sinduscon-PR está à frente
de uma ação inovadora no país ao
usar a tecnologia BIM (modelagem
da informação na construção) em
todo o projeto, inclusive durante as
obras. “Por sermos a entidade que
representa a indústria da construção paranaense, nosso objetivo é
demonstrar que é possível edificar
uma obra sustentável, sem que
isso pese no custo de execução “,
ressalta José Eugenio Gizzi, presidente do Sinduscon-PR. “E o novo
edifício será um ótimo exemplo”,
acrescenta.

Com o projeto inovador, a sede
do Sinduscon-PR estará apta a
receber o principal selo da construção sustentável do mundo: a
Certificação LEED, na categoria
máxima – Platinum.

Redução no consumo
Iluminação: menos 64.6
MWh/ano (-66%)

Ar-condicionado: menos
46.8 MWh/ano (-68%)

Consumo de energia:
menos 47%
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AceSSiBiLidAde

ACESSIBILIDADE
EM PAUTA
Cerca de 400 pessoas estiveram
presentes no 4º Seminário
Internacional de Acessibilidade,
realizado pelo Crea-PR, para
debater sobre o assunto
A 4.ª edição do Seminário Internacional
de Acessibilidade, promovida pelo Conselho regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná (Crea-Pr), foi realizada nos dias
29 e 30 de junho na sede do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em Curitiba.
O evento, que teve como tema central a
Inovação Tecnológica Aplicada à Acessibilidade, reuniu cerca de 400 profissionais e
representantes de órgãos como Ministério
Público, Tribunal de Contas, Governo do
Estado, Prefeituras, Instituições de Ensino
e a Sociedade Civil Organizada.
Para a palestra de abertura do Seminário, foi convidado o arcebispo metropolitano

12
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de Curitiba e bispo referencial da Pastoral
da Pessoa Idosa da Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom José
Antônio Peruzzo, que destacou a importância da conscientização sobre o tema e a
aplicação do mesmo no dia a dia de todos,
principalmente dos idosos.
Para Dom Peruzzo, é fundamental que
a classe de engenharia volte suas atenções
ao cenário de alto crescimento da expectativa de vida no país. “A pessoa idosa fisicamente é mais limitada, culturalmente não.
Então é preciso uma revisão também de critérios e valores na hora do engenheiro fazer
a sua planilha para o edifício que projeta. É
a sabedoria da engenharia voltada ao idoso”, defendeu o arcebispo.
Em seguida, o presidente do Crea-Pr, o
engenheiro civil Joel Krüger, reforçou a importância do assunto e do evento, lembrando sobre o trabalho realizado por meio do
Programa e da Comissão de Acessibilidade
criados pelo Conselho e que este ano completam 10 anos (veja mais no box).

“É um trabalho de longa data realizado
no Paraná e em outros Estados. E o Seminário vem para coroar o que vem sendo feito, além de discutir tanto as propostas que o
Crea-PR defende e encaminha, como para
conhecer novas tecnologias e debater com
os nossos parceiros as necessidades em
acessibilidade, dando mais um passo no
que a sociedade como um todo precisa”,
destaca Krüger.

Principais desafios
Além da importância sobre o conceito
de acessibilidade e as novas tecnologias
desenvolvidas, o presidente do Crea-PR
falou sobre os principais cuidados e os
desafios atuais na área. Um deles seria a
preocupação com os prédios e construções
não devidamente projetados ou adaptados
às condições de acessibilidade, além das
calçadas em todo o Estado. “Há avanços, é
claro. Porém, temos um caminho longo a ser
percorrido para deixar nossas cidades em
condições acessíveis”, argumenta Krüger.
Outro desafio levantado pelo presidente
diz respeito à conscientização dos profissionais da engenharia sobre o investimento em
projetos de acessibilidade. “Além de compreender a importância da acessibilidade,
é fundamental que todos nós entendamos
que ela não encarece os projetos de engenharia. Quando prevemos as condições de
acessibilidade já no projeto inicial, os custos são muito pequenos; algo em torno de
1 ou 2%. Quando é preciso fazer correções

tardias no projeto, esses custos sobem para
10 ou 15%, podendo até mesmo chegar a
20%”, defende Krüger.

Inovações no 4º Seminário
O formato dinâmico e interativo esteve
entre as novidades desta edição do Seminário, que contou com minipalestras rápidas e
painéis sobre os temas, seguidos de espaço
aberto aos participantes para debates e perguntas. Para Sergio Yamawaki, conselheiro
e presidente da Comissão de Acessibilidade
do Crea-PR, a possibilidade de uma interação maior por parte do público foi fundamental para aumentar a disseminação de
conhecimento e conteúdos sobre o tema,
um dos objetivos do evento.
“Ampliar o espaço para debates, trocas
de ideias e atualização de informações importantes sobre acessibilidade, como as leis
e suas interpretações, por exemplo, foi a
maior inovação do evento este ano. E não
poderia ser diferente, pois a acessibilidade
não pode ser passiva. É um tema que vai
muito além da arquitetura e do transporte.
Alcança a comunicação, a saúde, o lazer, o
turismo entre várias outras necessidades”,
explica Yamawaki.
Esta discussão saudável, democrática e
imprescindível defendida pelo conselheiro
também foi destacada por Nelson Luiz Gomez, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), entidade de 90 anos,
precursora do sistema Confea/Crea e local
sede do 4.º Seminário. O IEP é a terceira

Representantes de órgãos públicos e privados compõem a mesa do Seminário
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entidade de engenharia mais antiga do Brasil e a maior do país em número de associados, com 3.400 no total.
“Eventos como o Seminário Internacional possibilitam reavivar a importância
da acessibilidade e mostrar exemplos de
soluções práticas e extremamente simples
que podem ser aplicadas nas obras de engenharia para facilitar o acesso a todos. E
os profissionais da engenharia têm papel

fundamental como disseminadores destas
soluções”, ressalta Gomez.
A 4.ª edição do Seminário Internacional de Acessibilidade contou ainda com
transmissão ao vivo pela internet, pelo
site do Crea-Pr, e teve tradução em Libras – a Língua Brasileira dos Sinais. Todos os vídeos e apresentações mostrados
durante o evento estão disponíveis no site
www.crea-pr.org.br.

ACESSIBILIDADE PARA TODOS
Confira a opinião de alguns participantes do 4.º Seminário Internacional de Acessibilidade.
O nosso Conselho tem um papel extremamente importante, desafiador, mas muito estratégico. Um dos
grandes problemas é a questão do envelhecimento da população, a redução da mobilidade dos idosos.
Isso vai impactar sobremaneira a população não apenas nas ruas, mas também dentro das
casas. Os profissionais de engenharia precisam ter esta visão e prever na hora de elaborar
os seus projetos arquitetônicos. E o trabalho do Crea-Pr é fundamental para que as pessoas
possam viver melhor em suas casas e ao transitar pelas ruas.
Leandre Dal Ponte, engenheira civil e deputada federal pelo Paraná, representante oficial da Câmara Federal no evento

A acessibilidade é um direito de todos
e deve ser conhecida e cumprida por
todos. E é um tema que vai muito
além da mobilidade, passa também
pela acessibilidade da informação, por
exemplo. É importante que a lei seja
imposta a órgãos públicos e particulares.
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O conceito de acessibilidade
ainda está engatinhando. É um
tema muito importante. Com o
aumento da nossa expectativa
de vida, muitas pessoas vão precisar
da acessibilidade. Então,
ela deve se tornar algo
natural.
Gabriel Metzler, engenheiro
civil e deficiente visual

PROGRAMA DE
ACESSIBILIDADE
DO CREA-PR –
10 ANOS
O Seminário Internacional
de Acessibilidade faz parte
do Programa realizado pela
Comissão de Acessibilidade
criada pelo Conselho de
Engenharia do Paraná (CreaPr) e que este ano completa 10
anos. Segundo o presidente do
Crea-Pr, o engenheiro civil Joel
Krüger, o trabalho promovido
por meio do Programa de
Acessibilidade baseia-se em
quatro principais questões:

Concurso de Fotografia e Trabalhos
Técnico-Científicos
Durante o 4.º Seminário Internacional de Acessibilidade, realizado nos dias 29 e 30 de junho em Curitiba, os participantes puderam conferir a exposição fotográfica com as imagens enviadas
para o Concurso de Fotografia promovido para divulgar o evento.
Entre as 27 fotos recebidas pela Comissão Organizadora do Seminário, três foram escolhidas como as melhores: 1.º lugar para
Juliana rybzinski rodrigues rimbano (a imagem “O Andar”);
2.º lugar para Gisele Mariane Castro (“Acessibilidade”); e 3.º lugar para Fernando IOP (“Acessibilidade Zero”). Os vencedores
receberam um tablet como prêmio.
No evento, também foram apresentados os Trabalhos Técnico-Científicos vencedores do concurso. Confira abaixo os vencedores:

SENSIBILIzAçãO
“Para que a sociedade, em
especial os nossos profissionais,
perceba a efetiva importância
deste tema e que é de interesse
coletivo.”

MOBILIzAçãO
“Para que possamos envolver
inúmeros parceiros. E o
Seminário Internacional de
Acessibilidade é a demonstração
deste envolvimento, com vários
segmentos, parcerias, atividades
e ações desenvolvidas em
conjunto.”

INFORMAçãO
“Informação e conhecimento
técnico atualizado para os nossos
profissionais.”

FISCALIzAçãO
“As ações de fiscalização
integrada de acessibilidade
realizadas pelo Crea-Pr,
tomando as medidas cabíveis
caso a caso.”

1.º lugar Concurso de Fotografia

1.º LUGAR
Busca da acessibilidade no campus Pato Branco da UTFPr
Autores: Edson roberto Silveira, Marlene de Lurdes Ferronato e
Fernando Iop
2.º LUGAR
Arborização urbana e acessibilidade no loteamento Parzianello I,
na cidade de Pato Branco Paraná
Autores: Marlene de Lurdes Ferronato, Fernando Iop e Edson
roberto Silveira
3.º LUGAR
Desenvolvimento de tecnologia assistiva com a visão do usuário
Autores: Marcello Junior dos Santos, Marco Antonio Maraia
Villa, Fábio José de Camargo, Guilherme Teixeira Aguiar e Gilson
Ditzel Santos

Para conferir todos os trabalhos, acesse o site
www.crea-pr.org.br.
PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES!
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9º CONGRESSO
ESTADUAL DE
PROFISSIONAIS
ALéM DA TRADICIONAL
DEFINIçãO E PRIORIzAçãO
DAS PROPOSTAS qUE
SERãO ENCAMINHADAS AO
CONGRESSO NACIONAL
DE PROFISSIONAIS, A
EDIçãO DO CEP ESTE
ANO TROUxE INOVAçõES
TECNOLóGICAS
IMPORTANTES PARA O
EVENTO

Profissionais vinculados ao Sistema Confea/Crea estiveram reunidos no 9.º Congresso Estadual de
Profissionais – realizado nos dias 8,
9 e 10 de junho, no Hotel recanto
das Cataratas, em Foz do Iguaçu –,
para debater e definir estratégias,
planos e programas de atuação, por
meio da proposição de mudanças
nos normativos que regulamentam
o exercício das profissões do Sistema Confea/Crea.

Das 151 propostas sistematizadas, compiladas por similaridade e
encaminhadas ao CEP, 20 delas foram selecionadas e serão defendidas pelos 24 delegados (também
eleitos durante o CEP) no 9.º CNP
– Congresso Nacional de Profissões, que acontece nos dias 1.º,
2 e 3 de setembro deste ano, em
Foz do Iguaçu (veja mais em box
na matéria).
A ‘Exigência de profissional habilitado para análise e aprovação
de projetos’; a ‘Adoção de exame de
proficiência para registro profissional junto ao Sistema Confea/Crea;
a ‘regularização de obras’; e ‘Que
os docentes dos cursos em matérias
específicas anotem a responsabilidade técnica e sejam profissionais
do sistema’ são alguns dos temas
das propostas priorizadas durante
o Congresso.
Para conferir o Caderno completo com todas as propostas aprovadas na Plenária do 9.º CEP, assim
como o eixo temático a qual cada
uma delas se enquadram, a proposição e a justificativa, entre outros
dados, basta acessar o link: http://
www.crea-pr.org.br/9cep/_doc/caderno-de-propostas/caderno-final-propostas-9-cep.pdf
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AVALIAçãO POSITIVA
A organização, os temas abordados, o nível das discussões, as
palestras (veja mais em box na matéria), as propostas apresentadas
e a dinâmica do 9.º Congresso Estadual de Profissionais estiveram
entre os principais aspectos destacados positivamente pelos participantes. Ao término do evento, eles
foram convidados a preencher um
questionário de avaliação.
“O 9.º CEP atingiu as nossas
expectativas. Tivemos um retorno
bastante positivo, com cerca de
90% de aprovação pelos participantes”, conta o coordenador da
Comissão Organizadora do CEP,
o engenheiro civil ricardo rocha
de Oliveira. Segundo Oliveira, as
avaliações positivas ressaltaram a
qualidade do Congresso, um grande cuidado priorizado por todos os
envolvidos na organização.
O presidente do Crea-Pr, engenheiro civil Joel Krüger elogiou
a participação e a dedicação de
todos os envolvidos no Congresso,
que trabalharam arduamente para
que o evento fosse um sucesso. E
ressaltou, ainda, a necessidade
de uma união de forças para que
algumas propostas aprovadas sejam efetivadas, não apenas por
resoluções do Confea. “Precisa-

Ficamos bastante satisfeitos com o
resultado do 9.º Congresso Estadual
de Profissionais, principalmente por
boa parte das propostas apresentadas
estarem relacionadas à valorização do
profissional”, destaca o engenheiro civil
ricardo rocha de Oliveira, coordenador
da Comissão Organizadora do CEP.

mos nos manter unidos para que
possamos pressionar a Câmara
dos Deputados, o Senado Federal
e a Casa Civil da Presidência da
república para promovermos as
alterações almejadas por nossos
profissionais. Somente com o Sistema Confea/Crea unido e atuante,
formado por mais de um milhão de
profissionais, poderemos negociar
e viabilizar as mudanças que desejamos”, enfatizou.

INOVAçõES
TECNOLóGICAS
O 9.º CEP também ficou marcado pelas inovações desenvolvidas
pelo TI do Crea-Pr especialmente para o evento. A primeira delas
foi o uso de aplicativos de apoio
à organização do Congresso, que
possibilitaram o acesso dos participantes à programação completa
via smartphones, notebooks e ta-

blets, para conhecer mais sobre as
palestras e os currículos dos palestrantes, além do transporte com
horários, percursos e, até mesmo,
quantas pessoas estavam dentro
de determinado ônibus.
Outro aplicativo bem avaliado
pelos participantes foi o utilizado
para a dinâmica de votação das
plenárias, que elegeram os delegados e as 20 propostas que serão
enviadas ao Congresso Nacional
dos Profissionais – CNP. “Com o
aplicativo, as cerca de 250 pessoas presentes puderam votar via
sistema eletrônico, trazendo seriedade, agilidade e praticidade para
estas etapas do evento. Pela grande aceitação, os aplicativos serão
ampliados e também utilizados na
73.ª Soea e no 9.º CNP”, explica o
engenheiro civil ricardo rocha de
Oliveira, coordenador da Comissão
Organizadora do CEP.

Saí do evento muito impressionado com a qualidade, a
organização, a profundidade dos temas, o nível de interesse
dos participantes e a diversidade das pessoas presentes,
comenta Cristiano José Castro de Almeida Cunha, engenheiro e geólogo, professor
da UFSC, palestrante do 9.° CEP.
revista
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LIDERANçA E MOTIVAçãO
Entre as palestras realizadas durante o
9.º Congresso Estadual de Profissionais –
CEP, que foram bastante elogiadas pelos
participantes, estão a ‘Seja Extraordinário’,
com Marcos Sousa; ‘Oportunidades para a
Engenharia e a Agronomia em tempos de crise’, proferida pelo Prof. Dr. Neri dos Santos,
da PUC-Pr; e ‘Liderança’, ministrada pelo
Prof. Dr. Cristiano Cunha, da UFSC.
Com o tema ‘Liderança em tempo de mudança’, o professor Cristiano Cunha apresentou argumentos sobre como é fundamental
realmente entender o papel do líder no dia a
dia das empresas, assim como compreender
o seu contexto atual, e perceber a necessidade de descentralizar algumas responsabilidades e atividades, redistribuindo-as entre
os colaboradores. O professor ressaltou ainda o quanto líderes e equipe motivados, engajados, pode efetivamente contribuir para o
crescimento do negócio.
“Liderança é a base de qualquer organização. Ela contribui para que as pessoas se
movimentem. E o papel do líder é o de orientar o grupo, junto com ele definir os principais

As lideranças do Crea-Pr têm papel
central no incentivo e valorização dos
profissionais engenheiros. E isso é
fundamental para que a tão necessária
movimentação da classe e o consequente
sucesso das empresas aconteçam, defende
Cristiano Cunha, professor da UFSC e palestrante do 9.º CEP.

objetivos da empresa e engajar e incentivar os
profissionais a alcançarem essas metas”, defende o professor.
Na pesquisa ‘Global Workplace report’,
realizada pelo instituto Gallup em 2013 e
apresentada por Cunha durante o 9.º CEP,
apenas 13% dos profissionais, em 142 países, se mostram realmente engajados em
seus trabalhos. Para o professor, a mudança
deste cenário deve começar no entendimento
real das empresas sobre a gestão de pessoas, a capacitação dos líderes e a valorização
dos profissionais. E, para isso, é necessário
prepará-los já nas universidades, incluindo
o assunto como disciplina fixa nos cursos de
graduação.
“Na engenharia, por exemplo, percebemos
esta deficiência na área de liderança. E para os
engenheiros isso é extremamente importante,
já que, além de trabalhos técnicos, muitas vezes eles são gestores de projetos. Então, saber
liderar é essencial”, argumenta Cunha.

PROGRAMA LíDER ENGENHEIRO
Voltado aos universitários do último período do curso de engenharia da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), o Programa Líder Engenheiro tem como objetivo
aperfeiçoar as competências nas áreas de liderança e gestão de pessoas durante os seus
sete módulos. O projeto faz parte do Laboratório de Liderança e Gestão responsável
(www.lgr.egc.ufsc.br), coordenado pelo professor Cristiano Cunha e que está vinculado
ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC
(www.egc.ufsc.br).

9º CNP – CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS
A 1.ª etapa do 9.º Congresso Nacional de Profissionais (CNP), com o tema “O Sistema Confea/Crea e Mútua
em defesa da engenharia e agronomia brasileiras”, acontece nos dias 1.º, 2 e 3 de setembro deste ano, em Foz
do Iguaçu. No evento, serão discutidas as propostas nacionais sistematizadas vindas de todos os Estados,
representativas do pensamento e do posicionamento nacionais unificados. Do Paraná, serão debatidas as 20
propostas definidas no Congresso Estadual de Profissionais (CEP), realizado entre os dias 8 e 10 de junho,
também em Foz do Iguaçu. Veja mais informações sobre o 9.º CNP pelo site http://www.cnp.org.br/.
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AVALIAÇÕES TÉCNICAS

CAVP reforça
banco virtual
de peritos do
Crea-PR em
visita a juízes
do Estado
Com mais de dois mil profissionais cadastrados,
o banco on-line auxilia no acesso a engenheiros
especializados em avaliações, perícias e laudos
técnicos, uma demanda da categoria jurídica exigida
pelo novo Código de Processo Civil

Com o novo Código de Processo Civil
(CPC), vigente desde março de 2015 e que
tornou as nomeações de peritos judiciais
ainda mais transparentes, assim como vem
ampliando a qualidade desses profissionais,
passou a ser obrigatória aos juízes a composição de um banco de peritos, de acordo com
as entidades de classe.
Para facilitar a identificação desses profissionais vinculados ao Sistema Confea/
Crea por parte da população e a formação
deste banco pela classe jurídica, o Crea-PR,
por meio de sua Comissão de Engenharia
de Avaliações, Vistorias e Perícias (CAVP),
passou a disponibilizar em seu site na inter-

net um link de acesso a esses profissionais. A
busca pode ser feita de diferentes maneiras,
como por categorias específicas, municípios
ou varas relacionadas (veja mais no box).
“Um dos principais objetivos desta iniciativa é auxiliar os órgãos judiciários e a sociedade na identificação de profissionais legalmente habilitados e capacitados”, destaca o
conselheiro e presidente da CAVP do Crea-PR, o engenheiro mecânico Ricardo Vidinich.
Para divulgar e reforçar a existência do
banco virtual, a Comissão, que reúne conselheiros de todas as áreas do Crea, tem visitado juízes ao longo do Estado do Paraná.
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AVALiAÇÕeS
LegiSLAÇÃO
TÉcnicAS

COMO ACESSAR
Pelo site do Crea-Pr, é possível acessar o banco virtual
com informações e a identificação de todos os profissionais cadastrados e aptos a realizar avaliações, perícias e laudos técnicos. Confira o passo a passo abaixo
e veja como utilizar esta ferramenta de busca:
• Acesse o http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/
menupub.asp;
• Vá em Consulta Pública;
• Depois em Profissionais para Perícias Judiciais;
• A busca pode ser feita por meio dos filtros ‘Área
Judicial’, ‘Modalidade Profissional’, ‘Inspetoria’ e
‘Cidade’.

AVALIAçãO TéCNICA
IMOBILIÁRIA
Entre as atividades dos peritos, profissionais especializados em avaliações, perícias
e laudos, está a avaliação técnica de imóveis. Atualmente,
esta função é atribuída pela lei
exclusivamente a engenheiros,
porém, ainda gera polêmica
entre a classe e os corretores
de imóveis, por exemplo.
Para o engenheiro mecânico ricardo Vidinich, conselheiro e presidente da Comissão
de Engenharia de Avaliações,
Vistorias e Perícias (CAVP) do
Crea-Pr, não há dúvida sobre
a atribuição justamente pelo
conhecimento técnico que a
atividade de avaliação exige.
“Os engenheiros são os profissionais mais adequados a
realizarem esse tipo de serviço.
Além de avaliarem o imóvel, os
engenheiros têm o olhar técnico que permite verificar questões como trincas, manutenção
inadequada, infiltrações, entre
outros itens que afetam o valor
do imóvel”, justifica Vidinich.
Em seu artigo ‘Fim da polêmica sobre avaliações’, o
engenheiro civil e advogado
especialista no tema Francisco Maia Neto mostra como a
atribuição de avaliações e perícias dada aos engenheiros
é vista perante a lei desde a
regulamentação do exercício
das profissões de engenheiro
e engenheiro agrônomo, a partir de 24 de dezembro de 1966.
Acompanhe no portal do Crea-Pr a linha do tempo completa
da lei sobre o exercício dos profissionais de engenharia. Para
conferir o artigo de Maia Neto,
basta acessar o site: http://
www.precisao.eng.br/artigos/
polemica.html.
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ENTREVISTA
Conheça a opinião do advogado Francisco Maia
Neto sobre o atual cenário brasileiro das avaliações técnicas em entrevista exclusiva para a revista do Crea-PR.
Qual é o cenário que o senhor constata hoje no
mercado a respeito das avaliações técnicas?
Considera que houve avanços no entendimento
desta questão?
Francisco Maia • Em momentos de crise, o
mercado tende a ser mais volátil, com maior
discrepância nos preços praticados em transações de bens, tanto móveis como imóveis,
o que aumenta a importância das avaliações
calcadas em critérios técnicos. Em função disso, tem aumentado a percepção dos trabalhos
serem pautados na fundamentação do valor, e
não somente em opiniões originárias de observações empíricas.
Por que é difícil disseminar este conceito respaldado em leis perante os profissionais? Quais são
os principais desafios?
Francisco Maia • A dificuldade reside na desinformação, assim como o curandeirismo superava a medicina em locais com menor nível
de educação. O desafio consiste em formar e
reciclar profissionais e explicar aos usuários o
prejuízo que o serviço deficiente causa.
O que o senhor acredita que cabe às entidades de
classe? Qual é o papel delas e, especificamente,
do Crea-PR neste sentido?
Francisco Maia • São elas o principal canal de
mudança e o Crea é fundamental, dada à capilaridade de suas ações e do conceito que goza
na sociedade.
Qual é a importância da correta avaliação técnica para a sociedade?
Francisco Maia • Uma avaliação técnica correta
não deixa de ser um fator de pacificação social,
uma vez que o contrário é foco de conflitos, e
como tal pode levar a litígios, o que sempre
é um fator de instabilidade social, seja pelas
consequências danosas que sempre traz ou
por contribuir ainda mais para a sobrecarga de
trabalho do Poder Judiciário.

Reconhecimento dos
profissionais e suas funções
Mesmo com a atribuição dada aos engenheiros para a atividade de avaliações e perícias, a
classe ainda percebe a necessidade do cumprimento da lei, bem como a valorização dos profissionais. Com o objetivo de reivindicar este
reconhecimento, a categoria, representada pela
Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário (Apepa), paralisou desde junho deste
ano a realização das perícias do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro),
administrado pelo Banco Central (BC). A principal solicitação dos técnicos peritos é o reajuste no
preço pago pelas perícias.
De acordo com Daniel Galafassi, presidente
da Apepa, o último aumento foi há 4 anos, em
2012. Atualmente, o valor pago pelo Banco Central por perícia é de R$ 230,00, e a reivindicação
pela categoria é que passe para R$ 680,00. “Os
peritos precisam ir até a propriedade para analisar a lavoura, fazer o levantamento das perdas,
medir a área com GPS, tirar fotografias, elaborar
e encaminhar um laudo técnico. O valor (pago
atualmente) não cobre nem os custos com o
transporte”, afirma Galafassi.
A Apepa apresentou a reivindicação para o
Banco Central e aguarda retorno. Com a paralização dos peritos, os produtores não podem fazer
a colheita, pois correm o risco de não receber as
indenizações do Proagro, caso sejam devidas, o
que compromete a qualidade dos grãos, atrasa
o calendário agrícola e prejudica a comercialização. Até o fechamento desta edição da revista,
não houve nenhuma novidade.
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eVenTO

10 PONTOS
PARA ACELERAR O

AGRONEGóCIO
REPRESENTANTES DA AGROPECUÁRIA
PARANAENSE SE REÚNEM COM
MINISTRO DA AGRICULTURA E PROPõEM
MEDIDAS PARA CRESCIMENTO DO
SETOR. NA PRIMEIRA VISITA OFICIAL
AO ESTADO, BLAIRO MAGGI RECEBE
SUGESTõES DAS LIDERANçAS LOCAIS
E AFIRMA qUE O AGRONEGóCIO é A
SAíDA PARA A CRISE BRASILEIRA
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Lideranças políticas, representantes do Crea-PR, entre eles Rodrigo Luz
Martins, Coordenador da Câmara Especializada de Agronomia do Crea-PR,
e importantes nomes do agronegócio
paranaense se reuniram com o novo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e entregaram
um documento com dez propostas do
Estado do Paraná para as Políticas Públicas do Agronegócio Brasileiro. O encontro
foi realizado no início de julho, na sede
do Sistema Ocepar, em Curitiba, e teve a
participação de representantes públicos e
privados. Essa é a primeira vez que Maggi visita Curitiba como ministro.
Durante a reunião, o Ministro da
Agricultura frisou a importância do diálogo com os setores produtivos e ressaltou que a saída para a crise brasileira
está no agronegócio. “Nós podemos
ser os protagonistas da recuperação
econômica”, disse. Segundo Maggi, a
conquista do mercado internacional é
a melhor alternativa para o crescimento do setor e essa deve ser a prioridade da sua gestão. “Ganhar mercados
externos baliza melhor os preços e assim conseguimos uma previsibilidade
maior”, defendeu Maggi. O ministro
ainda destacou a relevância do Paraná
para a produtividade brasileira. “O Estado do Paraná tem papel de vanguarda

no aprimoramento e uso de tecnologias
que trazem cada vez mais valor agregado aos produtos”, destacou.
O governador Beto Richa e o secretário estadual da Agricultura Norberto
Ortigara também participaram do encontro. O governador destacou a relevância da agricultura para a economia
brasileira e paranaense. “O setor do
agronegócio tem salvado a balança comercial brasileira, especialmente nestes
momentos de crise: é a agricultura que
ameniza os danos e, no Paraná, temos
as maiores cooperativas do Brasil”, comentou Richa. As cooperativas do Estado fecharam 2015 com exportações de 2
bilhões e 400 milhões de dólares, o que
representa 36% das saídas de cooperativas de todo o País.

10 ideias para o
Agronegócio
O ministro Blairo Maggi recebeu
em mãos um documento que reúne
dez sugestões do Paraná para as medidas do Governo Federal relativas ao
setor. As propostas apresentadas são
consideradas questões prioritárias
para o crescimento e competitividade
do agronegócio brasileiro e, por consequência, visam à retomada do crescimento do país.

Representantes da agropecuária propõem medidas para o crescimento do setor, em encontro com o ministro Blairo Maggi
revista
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CONHEçA AS PROPOSTAS ENVIADAS AO MAPA

1 Implementar
política agrícola
plurianual, com
visão de médio e
longo prazo.

2 realizar
planejamento
estratégico do
cooperativismo
paranaense e
disponibilizar
políticas de
crédito.

de risco rural:
3 Gestão
prever recursos de r$ 1,1
bilhão para Programa de
Subvenção ao Prêmio do
Seguro rural; diminuir
juros de financiamento
para agricultores que
aderirem ao seguro
agrícola; desburocratizar
programas e torná-los
mais acessíveis aos
produtores.

EM MãOS
A Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná
aproveitou a oportunidade para entregar uma carta de
intenções ao ministro. O texto enaltece a carreira de Maggi,
que é engenheiro agrônomo formado pela UFPr, convida-o
para o 17.º Congresso Paranaense de Engenheiros
Agrônomos, realizado nos dias 3, 4 e 5 de agosto, em
Pato Branco, e ainda chama a atenção para questões
polêmicas envolvendo o uso dos agrotóxicos. “Nós
temos tido uma profunda discussão a esse respeito
há muitos anos e pedimos uma atenção especial
da pasta a esse assunto”, justificou Luiz Antonio
Correa Lucchesi, Presidente da Federação dos
Engenheiros Agrônomos do Paraná. “O mais
importante é a mudança de rumo político do Brasil.
Estamos comemorando a abertura de mercado
e a desburocratização; é a agronomia dando
sustentabilidade para o maior
negócio do Brasil”,
completou.
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4 Acelerar
investimentos
em infraestrutura
de transportes e
logística, destravar
arrendamentos
dos portos e criar
programa de
energia alternativa
distribuída nas
propriedades rurais.

5 Estruturar
programa nacional
de conservação de
solos.

6 Fortalecer
políticas de
comércio
internacional.

venda
7 restringir
de terras para
estrangeiros.

taxa de
8 reduzir
juros dos programas
de crédito rural e
diferenciar limites
de crédito de custeio
para as atividades
agropecuárias.

9

Apoio à
comercialização:
reestruturar
CIEP e adequar
preços mínimos
aos custos de
produção.

ações com estados brasileiros e
10 Coordenar
países vizinhos para controle da ferrugem
asiática da soja, aumentar número de
frigoríficos brasileiros credenciados para
exportação, ampliar número e melhorar
qualidade dos laboratórios oficiais
credenciados pelo MAPA, que realizam
exames para controle de doenças, e reforçar
a fiscalização para sanidade no agronegócio.
As propostas detalhadas estão disponíveis
no endereço eletrônico da Ocepar
(www.paranacooperativo.coop.br).

O tema de destaque atual é a alteração da lei dos
agrotóxicos. Estamos buscando a responsabilidade
profissional para recomendação dos defensivos
agrícolas e dos produtos a serem utilizados pelos
agricultores. Não podemos desprezar o papel do
engenheiro agrônomo em fazer uma agricultura mais
sustentável e voltada aos interesses da sociedade
com relação à utilização correta desses produtos.
Engenheiro agrônomo Daniel Galafassi, conselheiro do Crea-PR

A indicação de Maggi como ministro vem ao encontro dos
anseios do setor do agronegócio, que espera incentivos
para crescer, e isso só funcionará com a sinergia entre os
profissionais da área de agronomia. O papel do
engenheiro agrônomo é fundamental nesse
processo de transformação. Com a valorização
desses profissionais, haverá a transformação do
cenário político-econômico brasileiro.
Engenheiro agrônomo Rodrigo Luz Martins, coordenador da
Câmara Especializada de Agronomia do Crea-PR e que representou
o presidente do Crea-PR, Joel Krüger, no evento
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cARTeiRA PROFiSSiOnAL

CARTEIRA PROFISSIONAL

DO CREA

A partir deste ano, todos os profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua já
podem contar com um novo modelo de
carteira profissional. Mais moderna, inteligente e com diferentes padrões de segurança e identificação, a novidade vem
de encontro a uma antiga e requisitada
demanda da classe.

O NOVO MODELO
TRAz SEGURANçA,
PRATICIDADE E AGILIDADE
AOS PROFISSIONAIS DA
ENGENHARIA. A AqUISIçãO
NãO é OBRIGATóRIA E O
ANTIGO DOCUMENTO DE
PAPEL NãO PERDE VALIDADE

Entre as principais vantagens da
nova carteira está a possibilidade de
autenticação e verificação digital das
atividades profissionais por meio do QR
Code e Microchip PKI, com nível máximo
de proteção (A3). É a única carteira de
‘smart card’ com foto colorida e Qr Code,
que armazena dados e traz assinatura
digital, por meio do qual será possível
acessar os dados profissionais a partir de
celulares smartphones.
“É uma grande conquista para toda a
classe de engenharia no país. Com a nova
carteira, nossos profissionais ganham
em segurança e praticidade, otimizando
e facilitando o seu dia a dia”, destaca o
presidente do Crea-Pr, o engenheiro civil
Joel Krüger.

ALTA TECNOLOGIA
O uso da certificação A3 no novo modelo de carteira é o de maior segurança
possível e todos os dados pessoais são
criptografados, o que permite manter a
conexão com os servidores do Sistema
Confea/Crea e Mútua.
Com o Qr Code, também é permitido
validar a carteira, informando a atual situação entre ativa, bloqueada, cancelada,
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suspensa, bem como dados básicos do
profissional, como nome, local do visto,
Crea de registro e os eventuais títulos. Informações em ultravioleta e o uso de tintas
especiais que impedem a fabricação de
cópias completam os recursos diferenciados de segurança da nova carteira.
“É o Sistema no século XXI. Passamos de um documento de identidade de
papel para um documento de alta tecnologia”, ressalta o presidente do Confea, o
engenheiro civil José Tadeu da Silva.

TREINAMENTO E IMPRESSãO
Desde o final do ano passado, o Confea cedeu aos Creas um kit de impressão,
com microcomputador, impressora de
cartões, webcam, coletor de assinatura eletrônica (PAD) e suprimentos para
80.000 impressões, distribuídos proporcionalmente entre os Conselhos regionais, conforme o padrão histórico de uso
da matriz anterior, de 2014.
Para implantar o novo modelo, criado pela resolução CF 1059/2014, a área
de Tecnologia da Informação do Confea,
junto a representantes das empresas fornecedoras dos cartões e microchips, disponibilizou treinamento de imersão para
profissionais de 27 Creas.

O qUE NãO
MUDA
A atualização dos dados no sistema
de cadastro de profissionais Confea/
Crea (SCI) continua sendo de
responsabilidade dos Conselhos
regionais. A carteira de papel
antiga permanece válida, não sendo
obrigatória a troca pela nova.

Segundo Maurício Luiz
Bassani, gerente da
regional Curitiba do CreaPr, foram emitidas 6.450
novas carteiras em todo o
Estado, sendo 2.350 em
Curitiba, desde janeiro de
2016. “Assim que recebemos
a impressora do Conselho
Federal, disponibilizamos as
impressões da carteira aos
engenheiros interessados.
O maior benefício é a
segurança que o novo
documento oferece aos
profissionais”, destaca
Bassani.
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FISCALIZAÇÃO

Crea-PR realiza
Operação de
Fiscalização
Especializada
em hospitais

A ação, feita por
engenheiros eletricistas
agentes fiscais do
Conselho, registrou
107 Relatórios de
Fiscalização
o engenheiro civil Diogo Artur Tocacelli
Colella, gerente do Departamento de
Fiscalização (Defis) do Crea-PR.
O cumprimento da NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade foi outro aspecto verificado pela equipe de agentes fiscais. Segundo Colella, apenas as instituições
que possuíam profissionais tinham
registrado o respectivo treinamento
da Norma Regulamentadora do MTE
– Ministério do Trabalho e Emprego,
que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e
sistemas preventivos.

Um grupo de engenheiros eletricistas agentes fiscais do Crea-PR se reuniu em junho deste ano para realizar
uma Operação de Fiscalização Especializada (OFE) em empreendimentos
da área de saúde de todo o Estado.

“O rígido cumprimento da Norma
Regulamentadora garante a segurança
e a saúde dos trabalhadores que, direta
ou indiretamente, impactam em instalações elétricas e serviços com eletricidade”, ressalta o gerente.

Com foco nos hospitais, o objetivo
da Operação foi avaliar a segurança
das instalações elétricas dos locais visitados, principalmente pelo grande volume de equipamentos elétricos-eletrônicos, que devem assegurar assistência
médica completa, curativa e preventiva
para toda a população.

Para o engenheiro eletricista e conselheiro do Crea-PR Tibiriçá Krüger
Moreira, o pedido desta fiscalização
específica feita pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica é fundamental para assegurar a existência
de um profissional habilitado nesses
locais e cumprir com um dos principais
objetivos da ação. “Conscientizar os
trabalhadores da saúde sobre a importância deste profissional capacitado e
orientá-los sobre os reparos e ajustes
necessários ao cumprimento das normas exigidas”.

“A principal função da iniciativa é
averiguar se os equipamentos estão
funcionando perfeitamente e se estão
com as manutenções em dia, evitando
qualquer risco aos pacientes”, pontua
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OFE EM NÚMEROS
107

relatórios de
Fiscalização
registrados

53% dos
relatórios
apresentaram
algum tipo de
irregularidade

22% das irregularidades foram
relacionadas à falta da Anotação de
responsabilidade Técnica (ArT)

10 empresas de

manutenção elétrica atuando
sem registro no Conselho
Apenas 2 dos oito estabelecimentos
visitados apresentaram quadro
funcional com profissionais
registrados no Crea-Pr

FISCALIzAçãO NECESSÁRIA
Pela avaliação feita ao final da Operação de Fiscalização Especializada
(OFE), foi constatada a importância de
ações fiscalizadoras realizadas em instalações da área médica. A baixa presença
registrada de profissionais de engenharia
elétrica atuando nestes locais confirmou
a necessidade de fiscalização solicitada
pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) do Crea-Pr.
E, também, confirmou a recomendação para que equipamentos médico-odonto-hospitalares recebam manu-

tenção feita sob o acompanhamento
exclusivo de um responsável técnico legalmente habilitado vinculado à empresa regularmente registrada no Conselho.
O engenheiro civil e gerente do Departamento de Fiscalização (Defis) Diogo Artur Tocacelli Colella lembra que os
responsáveis pelos estabelecimentos
de saúde devem contar com o apoio e
consultas pelo site do Crea-Pr sempre
que houver dúvida sobre a necessidade
da efetiva participação profissional nas
manutenções de equipamentos.

Foram mais de 100 relatórios de fiscalização em ação da OFE em hospitais do Paraná
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ENTIDADES DE CLASSE

Ceal: valorização e
aperfeiçoamento dos
profissionais
Há 63 anos representando os profissionais
das engenharias, arquitetura e demais setores
da construção civil, o Ceal – Clube de Engenharia
e Arquitetura de Londrina tem como principal objetivo a busca pelos interesses das classes e da
sociedade, priorizando o seu desenvolvimento.
Fundado em 26 de outubro de 1953, o Ceal
vem atuando como porta-voz e defensor desses ideais. Hoje, com seus quase 2.000 sócios,
tornou-se a maior entidade do interior do Estado
em número de associados e pode ser considerado um exemplo de gestão e organização.
“São seis décadas de muito trabalho e dedicação de todos os envolvidos, sempre com foco na
valorização dos profissionais, por meio do aprimoramento técnico e da integração com a sociedade,
para contribuirmos ao desenvolvimento da cidade
e à qualidade de vida das pessoas”, destaca José
Fernando Garla, presidente do Ceal.
Para promover uma boa relação entre as classes, valorizar os profissionais e contribuir aos interesses da comunidade na região onde atua, o
Clube vem desenvolvendo uma gestão focada no
relacionamento próximo com as diversas universidades e instituições que oferecem cursos técni-
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cos na região, além da comunicação com órgãos
públicos, participando e atuando com representação nos diversos Conselhos Municipais.
“Ao longo desses mais de 60 anos, o Ceal
sempre avançou de mãos dadas com o progresso
local realizando ações de destaque, que vão além
da esfera municipal e muito contribuem para o
desenvolvimento regional”, ressalta Garla.
Entre as realizações do Clube destacadas
pelo presidente estão a participação na criação
da Universidade Estadual de Londrina (UEL),
da Funtel/Ipolon, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) e do
Sinduscon-PR (veja mais no box). Além da participação na elaboração do plano diretor municipal, onde o Ceal já analisou soluções para a zona
de amortecimento da Mata do Godoy, os problemas de EIV e discussões sobre o pedágio.
Atualmente, a entidade conta com três conselheiros do Crea-PR – a engenheira civil Maria
Clarice de Oliveira Rabelo Moreno, o engenheiro
mecânico Jorge Henrique Borges da Silva e o engenheiro civil e de segurança do trabalho Edson
Nishioka –, sendo uma das poucas instituições do
interior com mais de um conselheiro no Crea-PR.

enTidAdeS de cLASSe

O profissional, a transparência nas
ações, a promoção e a preservação
da ética são o foco dos nossos
valores. Em consequência, nestes
63 anos de história, sedimentou-se
sobre o Ceal o reconhecimento da
sociedade e dos profissionais.
José Fernando Garla, presidente do Clube de
Engenheiros e Arquitetos de Londrina

PRINCIPAIS ATIVIDADES E
REALIzAçõES DO CEAL
• Agiliza Obras e Comissão de Ética.
• Projeto Casa Fácil: foram elaborados
aproximadamente 3.700 projetos em
Londrina e respectivo diagnóstico
sociológico, assim como atendimento a
algumas cidades da região de Londrina.
• Participação na criação da Funtel/Ipolon
e do IPPUL – Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina.
• Participação significativa para a
implementação da UEL, inclusive do curso
de Engenharia Civil na instituição.
• Fundação da Associação Profissional
da Construção Civil de Londrina em 8 de
maio de 1970, que mais tarde passou a se
chamar Sinduscon Norte-Pr.
• Tabela de Honorários Profissionais.
• Criação da CPP – Câmara das Políticas
Públicas, onde participam grande parte
das entidades representativas da cidade.

PILARES DO CEAL
Valores: profissional em
evidência; transparência
nas ações; promoção
e preservação da ética
profissional.
Negócio: aperfeiçoamento,
integração e valorização
profissional.
Missão: integrar profissionais
por meio do aprimoramento
técnico e da promoção
das profissões perante a
sociedade.
Visão: ser reconhecido pelos
profissionais e pela sociedade
como grande centro de
conhecimento da engenharia e
arquitetura.
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cOnTeúdOS RegiOnAiS

9º CICLO DO PCq

PRÊMIO CREA-PR DA
qUALIDADE 2016
as organizações para o processo de auditoria,
que acontece em outubro deste ano. As avaliações são feitas por uma equipe altamente
qualificada de auditores do PCQ.
“É o momento de analisar detalhadamente o relatório disponibilizado pelo auditor para
que as correções e os enquadramentos necessários sejam executados em tempo hábil pela
organização. Nas pré-auditorias, ocorrem às
orientações quanto à consistência das evidências que serão requeridas na auditoria”, explica o gerente do Departamento de Relações
Institucionais do Crea-Pr Claudemir Prattes.

Mais de 50 Entidades de Classe realizaram cadastramento para participar do 9.º
Ciclo do PCQ Prêmio Crea-Pr da Qualidade
2016. As inscrições se encerraram no dia 30
de junho deste ano e as categorias de participação para cada entidade já foram definidas,
entre Grandes Entidades, Médias Entidades
e Pequenas Entidades.
As pré-auditorias tiveram início em julho e
devem terminar ainda este mês (agosto). Elas
funcionam como uma análise prévia feita na
organização participante, sempre com o intuito de orientar e esclarecer dúvidas em relação
aos itens estabelecidos no instrumento de
avaliação do PCQ para cada ciclo, preparando

34

revista

CREA-PR

Prattes também lembra que os critérios de
excelência analisados nas auditorias constituem um modelo sistêmico de gestão adotado
por organizações em diversos países e que
está alinhado a conceitos mundiais de gestão.
“É um modelo alinhado às questões e temas
relacionados à busca pela realização e integração profissionais por meio da defesa dos direitos dos profissionais e melhoria do ambiente
do exercício das profissões do Sistema Confea/
Crea”, detalha. Entre os critérios analisados,
estão o sistema de gestão, a atuação junto ao
Sistema Confea/Crea, o ambiente associativo,
a qualificação e a ética profissional, entre outros. (veja mais no box)
Mais informações sobre o Prêmio Crea-PR
da Qualidade podem ser obtidas no regulamento completo disponível pelo site http://
www.crea-pr.org.br/. A cerimônia de entrega
do PCQ deve acontecer em novembro deste
ano, durante o encerramento da 42.ª edição
do Encontro Paranaense de Entidades de
Classe (EPEC).

O qUE é
O Prêmio Crea-Pr da Qualidade (PCQ), que
conta com o importante apoio do Colégio
de Entidades regionais (CDEr), é uma
ação estratégica com a missão de fortalecer
e promover excelência em gestão nas
entidades de classe pelo reconhecimento das
organizações profissionais que comprovem
alto desempenho em suas gestões.

qUEM PARTICIPA
Entidades de Classe cadastradas no CreaPr, que possuam área de abrangência no
Estado do Paraná e encaminhem a ficha de
inscrição do ciclo ao Conselho.

COMO FUNCIONA
É organizado em ciclos anuais de
participação, que iniciam em 1.º/10 e
terminam em 30/9 de cada ano. Cronograma
de cada ciclo:
• Lançamento - novembro
• Inscrições - até 30/junho
• Pré-Auditorias - julho
• Auditorias - outubro
• Definição dos resultados - outubro
• Cerimônia de Premiação - novembro

CRITéRIOS
• Sistema de Gestão: analisa desde
o planejamento estratégico até os
fundamentos gerais de gestão, tais como
pessoal, finanças, administração, entre
outros.
• Atuação junto ao Sistema Confea/Crea:
analisa a atuação da entidade junto ao
Sistema, sua participação, contribuições e
parcerias.
• Qualificação Profissional: avalia
quantitativamente e qualitativamente
todo o desempenho da organização na
promoção e organização de atividades
de aperfeiçoamento técnico, cultural e
científico.
• Ambiente Associativo: avalia itens como
a participação dos associados junto à
entidade, sua capacidade de mobilização e
gestão de pessoas.
• Ética Profissional: analisa os fundamentos
éticos das atividades desempenhadas pela
organização, a atuação das comissões de
ética no papel da promoção, valorização,
prevenção e julgamentos de casos éticos.
• Políticas Públicas: avalia a atuação da
entidade junto à promoção e proposição de
políticas públicas que geram benefícios e
qualidade de vida à população.
• Comunicação: avalia o desenvolvimento
de atividades de comunicação e marketing
da entidade junto ao seu público interno e
externo.
• Liderança: avalia a sua participação junto
à sociedade em órgãos e conselhos e a sua
capacidade de formação de novos líderes.
• Responsabilidade Administrativa: trata
da regularidade fiscal e administrativa
da entidade junto a todas as esferas
(municipais, estaduais e federal).
• Sustentabilidade e Cidadania: avalia
a atuação da entidade em trabalhos
sociais e de valorização e promoção da
sustentabilidade.
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O Modelo de Excelência do PCQ em função de sua flexibilidade e
simplicidade de linguagem e, principalmente, por não prescrever
ferramentas e práticas de gestão específicas, é de grande utilidade para
a avaliação, o diagnóstico e o desenvolvimento do sistema de gestão de
qualquer tipo de organização profissional sem fins lucrativos, ligada ao
Sistema Confea/Crea, seja de pequeno, médio ou grande porte.
Claudemir Prattes, gerente do Departamento de Relações Institucionais do Crea-PR

Vencedores DO
8º Ciclo do PCQ
No 8.º Ciclo do Prêmio Crea-PR da Qualidade (PCQ), realizado em 2015, a Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (AEAC)
obteve pelo segundo ano consecutivo a primeira colocação na Categoria Grandes Entidades
de Classe. A Associação, que tem como presidente o engenheiro civil Anderson Lovera,
também foi a vencedora do prêmio Inovações
e Boas Práticas das Entidades de Classe do
Paraná em 2015, com o Projeto APO-IACANGATIBA – marco das três bacias em Cascavel
– Rio Piquiri, Rio Paraná e Rio Iguaçu.
Na categoria Médias Entidades, o primeiro
lugar ficou com a Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon (AREA-MCR), representada pelo presidente
da Associação, o engenheiro eletricista Mauro
Posser Donha. Já a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região de Irati conquistou a
primeira colocação entre a Categoria Pequenas
Entidades (AEARI) – a engenheira agrônoma
Adriana Baumel é a presidente da Associação.

Prêmio Crea-PR Qualidade APEAM

36

revista

CREA-PR

Prêmio Crea-PR Qualidade - 1.º lugar Grandes Entidades AEAC Cascavel/2015

Prêmio Crea-PR Qualidade - 1.º lugar Médias Entidades AREA-MCR Marechal
Cândido Rondon/2015

Prêmio Crea-PR Qualidade - 1.º lugar Pequenas Entidades AEARI Irati/2015

Areac inova
com Bate-Papo
Agronômico
Com o objetivo de promover a integração dos
profissionais e estreitar a relação com a sociedade,
a Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel (Areac) promove em sua sede o
Bate-Papo Agronômico. A iniciativa, que já chega à
sua 4.ª edição, tornou a Associação referência para
a classe agronômica.
De acordo com Andrea Mörschbächer, engenheira agrônoma e presidente da Areac, o bate-papo é uma forma de debater assuntos atuais, tanto
nos aspectos técnicos como políticos, relacionados
ao meio rural. “Além de conscientizar o profissional
sobre a importância da sua participação na promoção de mudanças necessárias na sociedade”,
acrescenta a engenheira.

Foto: Vandré Dubiela/Assessoria Areac
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Valter Pitol, engenheiro agrônomo e presidente da Copacol, participa de uma das edições do Bate-Papo Agronômico, na Areac

Confira a programação dos
quatro eventos já realizados.
1.º Bate-Papo Agronômico – Palestrante: Manoel
Chaves, engenheiro agrônomo e chefe do escritório regional da Secretaria Estadual de Agricultura
e Abastecimento (Seab), em Cascavel.
2.º Bate-Papo Agronômico – Palestrantes: fiscais
da Adapar de Cascavel, que abordaram questões
relacionadas à proteção ambiental no campo.
3.º Bate-Papo Agronômico – Palestrante: Valter
Pitol, engenheiro agrônomo e presidente da Copacol – Cooperativa Agroindustrial Consolata (foto
acima).
4.º Bate-Papo Agronômico – Palestrante: Juliano
Fuzinatto, gestor do Programa Cascavel 2030, que
falou sobre as perspectivas à cidade nos aspectos
urbano e rural.

Senge promove
palestra sobre
aposentadoria
especial

Para esclarecer aos engenheiros os requisitos ao reconhecimento do tempo especial e de que forma pode ser pleiteado
junto ao INSS quando do pedido de aposentadoria, o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (Senge), em Ponta Grossa, realizou palestra no dia 21 de junho. Com início às
18h30 e aberta a engenheiros da região, associados do Senge
e público geral, a palestra ‘Aposentadoria Especial para Engenheiros e Regime de Previdência’ foi ministrada pelo advogado especialista em Direito Previdenciário e Processual
Previdenciário Aplicado Gabriel Fabian Correa.
O benefício de aposentadoria especial é devido aos segurados que comprovarem o exercício de atividade considerada
especial – trabalhadores que atuem em condições de risco ou
insalubres – por 25 anos, não há exigência mínima para sua
concessão e o cálculo não utiliza o Fator Previdenciário.
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Câmara de Agronomia do Crea-PR realiza
visita técnica em Ponta Grossa
A Câmara de Agronomia do CreaPR foi recepcionada pela Associação
dos Engenheiros Agrônomos dos
Campos Gerais (AEACG), em Ponta
Grossa, nos dias 18 e 19 de julho, para a
realização de reunião entre conselheiros
e visita técnica a duas empresas
da agroindústria. A Microcervejaria
Palais e a Indústria de Sucos e Vinhos
Porto Vila Velha – “Porto Brazos”
receberam a equipe de conselheiros,
que destacaram as principais
orientações sobre as Boas Práticas e a
conscientização sobre a necessidade do
engenheiro agrônomo como profissional
habilitado para exercer a função de
responsável técnico pelo local.

Câmara de Agronomia realiza reunião e visita técnica

AEACG oferece
minicurso de
Atualização em
Sistema de
Armazenagem
No dia 19 de julho, a Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais (AEACG) realizou em sua sede o Minicurso ‘Atualização em Sistema de Armazenagem’, proferido
pelo conselheiro da CEA, o engenheiro agrícola
Adriano Divino Lima Afonso. Engenheiros agrônomos, agrícolas e florestais, além do público ge-
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ral interessado no tema, estiveram entre os participantes do minicurso, que contou com carga
horária de 4 horas. Eles receberam orientações
sobre as técnicas de armazenamento de produtos agrícolas (Introdução ao Armazenamento),
Legislação relativa ao Armazenamento e Operações Unitárias em Unidades Armazenadoras.
Entre as atividades práticas, esteve o preenchimento on-line de ARTs – Anotação de Responsabilidade Técnica, aplicado pela engenheira agrícola Ana Paula, facilitadora da Regional
de Ponta Grossa. A profissional destacou a importância do cuidado com o preenchimento, de
que maneira deve ser feito para evitar erros e
de quantas unidades cada responsável técnico
deve ser responsável.

Conteúdos Regionais

Sócios, familiares e
amigos reunidos na
2ª Feijoada da AEP
Cerca de 130 pessoas, entre associados, engenheiros,
familiares, amigos e sociedade em geral, reuniram-se
para participar da 2.ª Feijoada da AEP – Associação dos
Engenheiros de Palmas, realizada no dia 18 de junho, no
Clube União Recreativo Palmense, no centro da cidade.
Além de promover um encontro para confraternização
e demonstrar a efetividade da Associação perante o
município, a 2.ª Feijoada doou um total de 20 almoços
ao Abrigo Institucional de Palmas. A instituição
disponibiliza moradia a crianças e adolescentes, de 0 a
18 anos, em situação de risco e é mantida pelos órgãos
municipais e federais. Atualmente, também conta com
verba do Governo Estadual.

2.ª Feijoada da AEP reúne cerca de 130 pessoas. Na segunda foto Alexandre Milchert, presidente da AEP, entregando a doação
dos almoços

AEAPG recebe
novo presidente
No dia 30 de julho, às 20h30, a Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa (AEAPG) apresentou a sua nova diretoria a autoridades e políticos dos municípios da região. O novo
presidente, o engenheiro civil Diego Spinardi, ressaltou a felicidade em assumir o cargo, lembrando também da responsabilidade em fortalecer a
Associação e o trabalho desenvolvido até agora.
“Agradeço pela confiança a mim depositada e a
expectativa é a mais alta possível. Vamos procurar renovar a Associação, trazer mais associados,

buscar novos convênios, priorizando sempre a valorização dos profissionais, atuar fortemente também nas novas instituições de ensino da região
de Ponta Grossa, além de ampliar a divulgação
do Casa Fácil e fortalecê-lo inclusive nos municípios vizinhos”, destaca Spinardi.
Após posse da nova gestão, realizada a cada
dois anos, os convidados puderam aproveitar
a tradicional ‘Noite de Queijos e Vinhos’, que já
está na sua 22.ª edição. Para o engenheiro civil Osvaldo Thibes, ex-presidente da AEAPG, o
novo presidente “vem reforçar a esperança para
inovações importantes que se fazem necessárias
dentro da Associação, sempre com o objetivo de
efetuar um trabalho digno e proveitoso aos profissionais, bem como à sociedade”.
revista

CREA-PR

39

Conteúdos Regionais

Cursos EAD
Já está aberto oficialmente o Edital de
Candidatura de Curso de Ensino à Distância (Edital n.º 003/2016 – DRI) para
as entidades de classe interessadas em
cadastrar os cursos a serem promovidos
em 2017, por meio da plataforma EAD do
Crea-PR. A análise do pedido de inscrição será feita pelo Colégio de Entidades
de Classe (CDER) e deve atender aos
requisitos obrigatórios para a plena realização dos cursos e ao regulamento do
programa. Para candidatar-se, a entidade
de classe deve estar regularmente constituída e cadastrada junto ao Crea-PR e
não apresentar pendências documentais
e financeiras junto ao Conselho. As inscrições vão até o dia 30 de setembro de
2016. Mais informações podem ser obtidas no Edital completo, disponível pelo
site http://www.crea-pr.org.br/.

Apeap realiza jantar
de aniversário
Para celebrar os seus 33 anos, a Associação Profissional de Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí
(Apeap) promoveu no dia 3 de junho uma noite de
Queijos e Vinhos aos associados e profissionais da
região. A atual gestão da Apeap, que tem o engenheiro civil João Artur Casado como presidente, encerra
mandato no final de 2016. Entre as principais ações
realizadas pela Associação e destacadas por Casado,
estão cursos, palestras, campanhas beneficentes e
apoio a eventos, como a 6.ª Conferência das Cidades,
o II Encontro Sobre Alfabetização Infantil e a Feira de
Imóveis de Paranavaí.
O presidente ressaltou ainda a criação do Polo Regional de Nova Londrina e as entrevistas para o programa na internet ‘Canal Mix’, novo projeto que convida toda semana um profissional para falar de temas
relacionados à engenharia e arquitetura, entre outros,
como planejamento e controle de obras, problemas de
execução de obras e acessibilidade. Para conferir as
palestras, é só acessar o site canalmix.net.

Regional Maringá sedia Workshop
sobre Conservação de Solo
Mais de 200 profissionais da Agronomia participaram do Workshop: Práticas Agronômicas em Planos
de Conservação dos Solos, realizado no auditório da
Regional de Maringá, no dia 15 de abril, em comemoração ao Dia Nacional da Conservação do Solo.
Promovido pelo Crea-PR, Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos (Amea), Unicampo,
Seab, Adapar, Emater, Faep/Senar, Sindicato Rural
de Maringá e o Sistema Ocepar, o evento contou com
palestras técnicas práticas e exposições, abordando
a conceituação do assunto, a legislação estadual e
profissional aplicada e as principais práticas conservacionistas.

Profissionais da Agronomia discutem
sobre conservação de solo
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O workshop reforçou ainda a atenção para os desafios atuais da conservação de solo do Paraná, prejudicado principalmente pela grande quantidade de
chuva dos últimos meses no Estado, de acordo com o
1.º vice-presidente do Crea-PR e presidente da Amea,
o engenheiro agrônomo Nilson Cardoso. “Foi o momento ideal para ressaltar o alerta aos engenheiros
agrônomos e técnicos do Sistema Confea/Crea sobre
o problema”, relata.

Conteúdos Regionais

23º Fórum de
Docentes Crea-PR
Nos dias 22 e 23 de setembro deste ano,
o Centro Universitário de Maringá (UniCesumar) vai sediar a 23.ª edição do Fórum
de Docentes, evento realizado pelo Crea-PR
e destinado a dirigentes e coordenadores de
cursos de nível técnico e superior (graduação
plena e graduação tecnológica) cadastrados
junto ao Sistema Confea/Crea, além de conselheiros regionais e federais, autoridades e
convidados.

Prattes também destaca a importância do
Fórum em reforçar um dos principais objetivos do Conselho Regional, o de resguardar
o interesse público e a ética no exercício das
profissões das engenharias, agronomia, geociências, além das tecnológicas e técnicas.
“Sempre buscando a valorização dos profissionais por meio da excelência na regulamentação, organização e controle destas profissões”, argumenta.

Além de estreitar o relacionamento entre o
Conselho Regional e as instituições de ensino
do Estado, o Fórum de Docentes possibilita
ampliar as discussões em torno das necessidades relacionadas ao sistema educacional e
profissional das áreas de engenharia e agronomia no Brasil.

As inscrições para o 23º Fórum de Docentes de 2016 são gratuitas e devem ser feitas
pelo site do Crea-PR www.crea-pr.org.br.

“É um ambiente propício ao compartilhamento e difusão de conhecimentos e práticas de gestão da inovação aplicadas pelas
instituições de ensino do Paraná, em todos
os seus aspectos, em prol da melhoria dos
processos, produtos ou serviços prestados
para a implementação de políticas de desenvolvimento”, declara Claudemir Prattes,
gerente do Departamento de Relações Institucionais do Crea-PR.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO 23º FÓRUM DE DOCENTES
• Ser um ambiente de articulação entre os
participantes do Fórum, de modo a permitir uma maior integração entre eles.

• Identificar agendas que permitam explorar temas de mútuo interesse, para acelerar o esforço de inovação na docência.

• Discutir práticas de sucesso adotadas
por instituições de ensino, privadas ou
públicas, que sejam relevantes para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento da
educação.

• Desenvolver mecanismos e instrumentos que contribuam para a difusão e incorporação das propostas discutidas no
Fórum.
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ASSEFI promove
Curso de
Prevenção de
Incêndio

Divulgar detalhadamente as especificações técnicas relativas a
centrais de gás, abrigos e revendas, e esclarecer as divergências
apresentadas em elaborações de Planos de Segurança contra Incêndio e Pânico são os principais objetivos do Curso de Instalações
de GLP (abrigo, central e revenda), que será realizado pela ASSEFI
– Associação dos Engenheiros da Fronteira do Iguaçu, nos dias 2 e
3 de setembro deste ano, no Centro de Treinamento Mega Joule, R.
Projetada “B”, Britador, em Realeza, no Paraná.
Destinado a engenheiros e estudantes, o curso será ministrado
pelo engenheiro civil Ivan R. Fernandes (Major CB/PR) e terá carga horária de 15 horas, com aulas expositivas somente presenciais
baseadas no CSCIP/PR – Código de Segurança Contra Incêndio e
Pânico. As inscrições vão até 2 de setembro ou enquanto durarem
as vagas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (46)
3545-4050 e (46) 9129-1699.

ABENC promove palestra
sobre edificações sustentáveis
No dia 12 de setembro deste ano, a ABENC – Associação Brasileira de Engenheiros
Civis vai realizar a palestra Edificações Sustentáveis, apresentando o case Sinduscon
Corporate, o primeiro empreendimento imobiliário Net Zero do Brasil. Com o objetivo
de mostrar a perspectiva de autossuficiência em energia e no consumo de água em
uma edificação, tipificando a construção Net Zero, o encontro vai abordar o sistema de
certificação LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, que avalia sete
dimensões em uma edificação. O evento está marcado para 19h e é aberto a associados
das entidades Sinduscon-PR, IEP, ABENC, CREA, profissionais de engenharia, servidores
públicos e estudantes. Associados devem confirmar presença pelo (41) 3051-4355 ou pelo
e-mail lidiana@sindusconpr.com.br.

25º Fórum de
Inspetores e 9º
Seminário de
Fiscalização
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Em setembro, Curitiba vai sediar dois importantes eventos promovidos pelo Crea-PR: 25.º Fórum de Inspetores, nos dias 28 e 29, e
o 9.º Seminário de Fiscalização, entre os dias 28 e 30. Os encontros
serão realizados em ambiente compartilhado, porém, com atividades paralelas, integrando os participantes. O objetivo principal do
25.º Fórum é a integração entre as 35 inspetorias do Conselho no
Paraná para discutir assuntos relacionados à Fiscalização do exercício profissional, atendendo ao disposto na Lei 5.194/66 em seus
Artigos 34 e 44. Já o 9.º Seminário busca integrar os Agentes Fiscais
para o debate sobre procedimentos de fiscalização, além da análise,
o estudo e as sugestões de possíveis adequações aos Manuais de
Fiscalização do Crea-PR. Ambos os eventos se destinam exclusivamente a um público pré-definido, que receberá convite individual.

Com

ENGENHARIA,
o desenvolvimento
acontece.
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