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vidos na organização e realização da 73.ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, um dos maiores
eventos das profissões tecnológicas do país realizados
pelo Sistema Confea/Crea e Mútua.
Diversos temas técnicos fundamentais para o país
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cerca de 3,5 mil profissionais para o importante debate
sobre “A Engenharia a Favor do Brasil – Mudanças e

Dando continuidade ao tema, preparamos uma matéria especial sobre a necessidade da defesa da engenharia nacional para a reconstrução da economia e a retomada do desenvolvimento do país.
O reconhecimento e o incentivo às atividades de fiscalização para alcançar a excelência no exercício profissional foram destacados durante o 9.º Seminário de Fiscalização e 25.º Fórum de Inspetores, realizados nos dias 28,
29 e 30 de setembro, em Curitiba, outro assunto abordado
nesta edição.
E, ainda, a realização do 23.º Fórum de Docentes
para a discussão sobre as atribuições profissionais, a
metodologia de ensino e a fiscalização atuais.
Confira estas e outras novidades, tenha uma ótima
leitura e até a próxima edição!
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O VALOR DAS
ENGENHARIAS
PARA O
PROGRESSO
DO BRASIL
Não restam mais
dúvidas: a união
dos profissionais
da área tecnológica
e sua valiosa
contribuição para
todos os setores
da sociedade são
fundamentais para
a tão esperada
retomada
do crescimento
econômico
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Com um cenário político extremamente instável, dois anos consecutivos de Produto Interno Bruto (PIB)
negativo, um processo de investigação da Polícia Federal que colocou
em cheque grandes empresas públicas e privadas da área da engenharia, especialistas concordam que
a economia brasileira ainda não tem
forças para crescer a curto prazo.
Porém, em meio a esse panorama
negativo, é na força da engenharia,
da agronomia e das geociências que
se encontra o motor propulsor da
economia brasileira, bem como as
melhores alternativas de desenvolvimento.
Esse protagonismo da categoria
foi unanimidade entre as lideranças
durante a 73.ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia
(mais do evento na página 16). Mas
é, também, o desafio central do Sistema Confea/Crea e Mútua. “O poder de decisão deve ser atribuído a
profissionais desses segmentos para
que o país volte a se desenvolver”,
defendeu o presidente do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia

(Confea), José Tadeu Silva. Ele ressaltou ainda que “a engenharia é
uma aliada de qualquer nação que
progride e que garante qualidade de
vida para sua população. Precisamos
enxergar a área como prioridade”.
O engenheiro eletricista Murilo
Celso de Campos Pinheiro, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE), também destacou o
engenheiro como agente transformador do futuro, vital para alavancar a
geração de renda diante dos desafios impostos para a economia e a infraestrutura. E o presidente do Crea-PR, engenheiro civil Joel Krüger,
complementou que um item primordial na agenda do Sistema passa a
ser agir com mais vigor na discussão
das políticas públicas e no fortalecimento de práticas sustentáveis. Para
ele, “todas as profissões vinculadas
ao Sistema são essenciais para que
possamos voltar a crescer com a sustentabilidade, e é necessário que sejam tratadas com respeito. Precisamos recompor, qualificar e valorizar
nossos profissionais que atuam no
serviço público”.

Juntos em busca
de saídas
A aposta dos líderes da categoria
é que, para superar a crise econômica, sua contribuição vai além da
valiosa expertise e técnica. É preciso
também promover a união das engenharias e participar das decisões
nacionais, uma vez que a sua contribuição permeia todos os setores da
sociedade. “A engenharia brasileira é
um dos motores do desenvolvimento
social e econômico, além de representar boa parte do PIB do país. A atual
crise política desmonta a engenharia
nacional e ameaça a nossa soberania tecnológica. O momento é grave
no Brasil e precisamos estar juntos
para lutar pela engenharia brasileira
e retomar a democracia e o desenvolvimento social”, afirma o presidente
da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge),
engenheiro civil e sanitarista Clovis
Francisco Nascimento Filho.
O presidente do Crea-GO, engenheiro agrônomo Francisco Almeida,

completa que o trabalho dos conselhos regionais é importante para
mostrar à sociedade o valor do setor.
“Unidos, os profissionais da área tecnológica devem propor aos governos
estaduais e federal uma agenda mínima de investimento em infraestrutura para que o Brasil retome o seu
crescimento contínuo, dando real
sustentabilidade aos empregos e ao
consumo”.
Murilo Pinheiro faz coro e, com o
tema “Engenharia Unida”, quer mostrar que o atual momento econômico
e político exige um entendimento
com todas as entidades de classe
que representam os profissionais
da área tecnológica no Brasil, para
a criação de uma agenda única que
auxilie na saída da crise. O presidente
da FNE defende, por exemplo, trazer
as autoridades para ouvirem o que os
engenheiros têm a dizer e que toda a
categoria esteja presente no debate
público e nas soluções das questões
prioritárias. A realidade do país não
dá mais espaço para buscar quem errou, o pleito de agora é a resolução de
problemas. “Para garantir uma agen-

da positiva com grandes investimentos na infraestrutura, é urgente a mudança de rumos na administração da
macroeconomia, de modo a favorecer
a produção e a geração de serviços”,
defende o dirigente sindical.
Um passo importante nesse cenário, de acordo com o presidente da
Associação Brasileira de Engenheiros Civis (Abenc), engenheiro civil
Francisco Teixeira Coelho Ladaga,
é a resolução do impasse político
atual. Para ele, “o Brasil precisa rapidamente definir uma posição forte
para recuperarmos os financiamentos para casa, para edificação, e o
capital de giro para as pequenas empresas, anteriormente liberado pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). É
preciso incentivar as empresas em
atividade, motivando o crescimento
novamente”.
Já o engenheiro civil Paulo Guimarães, presidente da Mútua, assegura que é tempo de criar novas oportunidades. “A inteligência humana
somada aos recursos naturais é a saída para crescermos, tendo os agenrevista
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O projeto de
desenvolvimento
do Brasil é de
décadas. Por isso,
devemos olhar
para 2050 e não
somente para
os próximos
anos. E esse
planejamento
passa inteiramente
pelo trabalho
da Engenharia.
Joel Krüger,
presidente do Crea-PR

Movimentando
o mercado

tes do Sistema como instrumentos de
mudanças”, avalia. Outro viés importante na busca por soluções é a importância do desenvolvimento de um
projeto de nação em longo prazo, para
que o Brasil se torne um país desenvolvido sem realizar um crescimento
desordenado e que seja nocivo às gerações futuras. Nesse sentido, o Sistema Confea/Crea e Mútua tem plenas
condições de apresentar soluções
concretas aos governantes. “Nossos
profissionais têm a responsabilidade técnica para colocar sua expertise e promover um desenvolvimento
sustentável, que garanta o equilíbrio
entre as necessidades presentes em
uma sociedade moderna com a obri-

gatória conservação e renovação dos
recursos naturais”, enfatiza Krüger.
Para enfrentar os problemas centrais da sociedade brasileira, o presidente do Crea-PR ressalta ainda que
é necessário modernizar as indústrias
e gerir com eficiência as empresas
que são verdadeiros patrimônios nacionais como a Petrobrás, Embrapa e
Itaipu. “Elas (as empresas) são consolidadas graças ao conhecimento
e à capacidade de profissionais vinculados ao nosso Sistema e devem
ser preservadas e defendidas. Não
podemos deixar que o desenvolvimento tecnológico gerado por essas
empresas passe a ser administrado
por grupos estrangeiros”, alega.

Entre os anos de 2011 e 2012,
com o “boom imobiliário” e a concessão de crédito para aquisição da
casa própria, a construção civil nacional despontou e fortaleceu a economia. A importância do setor para
este grande salto nos últimos anos
é evidenciada pela forte presença
dos profissionais do Sistema Confea/
Crea e Mútua na força produtiva,
participando decisivamente na composição do PIB brasileiro.

Destaque
Ao todo, o Sistema Confea/Crea e Mútua – o maior sistema profissional
do país – tem 1,3 milhão de profissionais*, ratificando a representatividade
para a economia nacional.

Tempos difíceis
Em período de recessão, o aumento significativo do desemprego assombra o trabalhador
assalariado. O Brasil já contabiliza 11,8 milhões
de pessoas nessa situação e fica cada vez mais
usual aceitar recolocações com salários menores,
para não engrossar as estatísticas. Somente em
2015, dados do Caged/TEM somaram 58.808 engenheiros demitidos. Já as contratações destes
profissionais no período somaram 38.245, ou seja,
ainda restaram 20.563 sem trabalho. Obras estão
paralisadas, contratos foram cancelados, novos
projetos foram suspensos e empresas fecharam
as portas, ou reduziram drasticamente o seu quadro de funcionários.
Além disso, episódios recentes expuseram
falhas no exercício profissional e baixa qualidade
técnica, perceptíveis devido a grandes acidentes
como o rompimento da barragem de Fundão em
Mariana (MG), ocorrido em novembro de 2015,
e o desabamento de um trecho da ciclovia Tim
Mais no Rio de Janeiro, em abril deste ano. Some-se a isso o corte de investimentos do Governo
Federal, o enfraquecimento geral da economia e
as consequências da megaoperação Lava-Jato,
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coesão e na defesa de uma agenda
comum. Assim, reforçamos nossa
capacidade de trabalhar pelo coletivo e a postura madura de empresários, dirigentes e trabalhadores”.
Demandas focadas em habitação,
mobilidade urbana, saneamento e
iluminação representam, para ele,
grandes mercados em que a construção civil pode se expandir. Mas, para
isso, é necessário o aprimoramento
da segurança jurídica, o controle de
gastos públicos, a redução da burocracia e a inovação tecnológica.

da Polícia Federal, que afetou diretamente a
construção civil – setor que concentra grande
parte dos engenheiros que atuam na área de formação – e impactou a imagem da categoria.
O presidente do Confea lembra que “temos
a nossa profissão atrelada a desvios de dinheiro por meio de grandes obras, da Petrobrás, e a
tendência da opinião pública é classificar todos
pela atuação de alguns que não honram a ética
profissional”. Assim como ele, Murilo Pinheiro
também reforça que “a imensa e esmagadora
maioria dos quase 1 milhão e meio de profissionais existentes no Brasil dedicam seu trabalho e
seu saber a melhorar a vida da população, a gerar riqueza para o país coletivamente”. Ou seja,
é importante que situações difíceis como essas
não sejam ignoradas e resultem nas devidas punições, porém, que elas sejam também oportunidades de não deixar esmorecer a autoestima dos
profissionais. Com total superior a 247 mil engenheiros civis em exercício no país, de acordo com
dados do Confea, o setor deve buscar alternativas para renovar a confiança dos investidores e
da população.

As entidades de classe do Sistema estão direcionando seus esforços
para a retomada deste crescimento
experimentado no período citado,
com o intuito de favorecer todos os
envolvidos e não só os profissionais
com ensino superior completo, uma
vez que esta é a área que mais emprega mão de obra com baixa qualificação. Entre as especialidades da
engenharia, a construção civil reúne
o maior número de registros, porém,
a atividade envolve um conjunto de
setores como agronomia, agrimensura, elétrica, florestal, industrial,
química, segurança do trabalho, geologia e minas.
Sendo assim, o setor da construção é um dos principais impulsionadores do desenvolvimento brasileiro,

respondendo por 2,6 milhões de empregos formais. Durante palestra na
73.ª Soea, o presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), José Carlos Martins, disse
que para alavancar o avanço do país,
é necessário aumentar a aplicação
do PIB em infraestrutura. Ele lembrou que o percentual destinado ao
setor foi de 1,8% em 2015, mas seria
preciso 3% para manter a estrutura
já existente, e 5% para promover um
crescimento sustentado mínimo e potencial para criar 2 milhões de vagas.
Para o engenheiro civil, “o segmento responde por mais de 50%
dos investimentos feitos no Brasil.
Por isso, temos observado a mobilização de todos os engenheiros da
nossa indústria, em um ambiente de

José Carlos Martins, presidente
da CBIC, defende a criação
de novos modelos para o uso de
concessões e de parcerias públicoprivadas, e o estabelecimento
de outros mercados para ampliar
a capilaridade da construção civil.
revista
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Confira alguns desafios e tarefas da engenharia brasileira para criar soluções
e alavancar o ritmo de crescimento novamente:

Para Sheila Oliveira Pires,

Para Murilo Pinheiro,

superintendente executiva da Anprotec

presidente do FNE

- Dotar o Brasil da infraestrutura produtiva e urbana
ainda muito precárias;
- Avançar na indústria com inovação e aumento de
produtividade, garantindo valor agregado à produção
nacional e competitividade no cenário global;

- Moradia;
- Saneamento;
- Acesso à informação;
- Educação;

- Avançar nas possibilidades de energia renovável;

- Saúde;

- Buscar e aplicar sustentabilidade ambiental no
agronegócio.

- Transporte;
- Alimentos.

Espaço para criar soluções
É ponto comum que, para fazer frente às
demandas atuais, será essencial a volta dos investimentos. Porém, junto ao dinheiro deve-se
expandir a possibilidade de atuação qualificada dos engenheiros. Seu fortalecimento passa
pelo incentivo à educação, e cuidado, especialmente no ensino tecnológico.
A superintendente executiva da Associação
Nacional de Entidades Promotoras de Empreen-

dimentos Inovadores (Anprotec), Sheila Oliveira
Pires, observa que vencer obstáculos como a desigualdade socioeconômica requer investimento
intensivo em educação, ciência e tecnologia.
“Por outro lado, temos um grande contingente
da população na classe média, cada vez mais
ávida por produtos e serviços sofisticados, que
lhes permitam estar conectados com o mundo”,
aponta.

“Gestão e tecnologia são os diferenciais das empresas a partir de agora. Capacitar
o trabalhador é a chave para termos mais produtividade, qualidade e inovação”.
José Carlos Martins, presidente da CBIC

“Os engenheiros, agrônomos, profissionais das geociências, tecnólogos e técnicos de nível
médio são os responsáveis pelo bom desempenho econômico do país e continuarão sendo
fundamentais, principalmente neste delicado momento. É essencial valorizar e incentivar
os jovens profissionais, pois alguns acabam trabalhando em empresas ou universidades
no exterior. Nosso Sistema deve estar diretamente inserido na formação do profissional”.
Joel Krüger, presidente do Crea-PR, coordenador do curso de Engenharia Civil da PUC-PR e
especialista em mobilidade urbana

“Temos uma alta demanda por produtos e serviços que facilitem a mobilidade
e a conectividade, aliando tecnologia a preços acessíveis. A engenharia e a agronomia
têm muito a contribuir no suprimento dessas necessidades. Assim, poderemos alcançar
o status de país desenvolvido para se integrar às principais nações mundiais”.
Sheila Oliveira Pires, superintendente executiva da Anprotec
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O potencial do agronegócio
Mais do que linkar as engenharias com seus feitos em rodovias,
ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, pontes, barragens, hidrelétricas, só para ficar em alguns exemplos de obras de infraestrutura, hoje
as possibilidades são tantas que o
superintendente da Ocepar, Robson
Mafioletti, afirma serem mais de
setenta áreas de atuação somente
para os engenheiros agrônomos. “O
Brasil é um dos players no agronegócio mundial e isso é resultado do
trabalho de muitos colegas, seja em
pesquisa ou atuando em campo”,
comenta.

Dentre os exemplos de avanços
na área, Mafioletti cita o desenvolvimento dos solos em muitas regiões
do país que tinham terras pouco férteis e hoje são competitivas frente a
outros mercados, e a tropicalização
da soja que só foi possível graças à
adaptação do grão, típico do clima
temperado do Sul, para outras regiões do país como o Centro Oeste, o
que aumentou consideravelmente a
produção. Ele sugere aos profissionais da área que apostem em agricultura de precisão, uso de drones na
agricultura, georreferenciamento de
propriedades, conservação do meio

ambiente, crédito rural e assistência
técnica, possibilidades de atuação
que estão em plena expansão.
Apesar da recessão econômica
nacional, o engenheiro civil André
Luis Gonçalves, conselheiro do Crea-PR e diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do
Paraná (Sinduscon Oeste/PR), comenta que percebeu um fôlego maior,
principalmente no interior, que está
ancorado no agronegócio. Para ele,
“a expectativa é que vamos retomar
a economia ao passar esse cenário
político, o que reflete rapidamente na
construção civil. Estamos otimistas”.
revista
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HOMENAGEM

De volta aos eixos
Para que tudo o que foi comentado e exposto anteriormente nesta
matéria de fato possa se tornar realidade, a primeira reivindicação
dos engenheiros é a modernização
da legislação vigente. Tanto é que
a Carta de Foz do Iguaçu, lançada
na 73.ª Soea, cita a promoção de
ações voltadas nesse sentido, com
foco na revisão da Lei de Licitações
e Contratos, PLS 559/2013, que trata do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) instituído pela lei nº
12.462/2011 e pregão eletrônico (veja
mais na página 19).
José Tadeu argumenta que o
avanço nesse sentido aguarda a po-

eira da crise política baixar. “Diante
do cenário político do país, não só a
legislação relacionada à área tecnológica, mas muitos projetos de suma
importância para a sociedade aguardam a retomada dos trabalhos em
ritmo normal por parte do Legislativo
para que as discussões possam prosseguir”, diz o presidente do Confea.
Essa modernização após três
anos de vigência deve ser discutida
com urgência pelo Sistema, de acordo com o presidente do Crea-PR,
Joel Krüger, pois o modelo criado
era provisório, com o objetivo de
acelerar as licitações e os contratos
administrativos necessários para a

Copa do Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos deste ano.
Contudo, “infelizmente, o que era
para ser exceção, um modelo apenas
transitório, vem se tornando uma regra
que é bastante nociva para a execução
de obras de engenharia e para os interesses do país”, afirma Krüger, para
quem o RDC praticamente elimina todo
o regramento imposto pela Lei Geral de
Licitações (8.666/93), que regulamentou o regime de licitações no país. “Em
obras de engenharia isso é altamente
temerário, pois a falta de qualidade de
materiais ou especificações técnicas
imprecisas pode colocar em risco a vida
de milhares de pessoas”, alerta.

12 DE OUTUBRO

DIA DO ENGENHEIRO
AGRÔNOMO
Soluções propostas:
- É fundamental que as administrações públicas elaborem os projetos (básico e executivo)
com plantas, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais
elementos técnicos.
- Os projetos devem atender a normas técnicas que assegurem a viabilidade e o adequado
tratamento ambiental do empreendimento. E devem ser elaborados por profissional legalmente
habilitado, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, sendo indispensável
o registro da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
- Revisão da lei nº 8.666/93 não apenas do ponto de vista jurídico, mas sob a ótica da engenharia, já que neste caso nem sempre deve haver preponderância do menor custo sobre a
qualidade. O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) tem uma série de orientações técnicas que poderiam ser contempladas nesta revisão.
- É essencial que a administração pública tenha em seus quadros profissionais da engenharia qualificados e com condições de trabalho adequadas para a fiscalização dos contratos que
envolvem milhões de reais em recursos públicos e que devem ser cumpridos e executados com
o rigor que a engenharia exige.
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Desde 1933, quando a profissão de engenheiro agrônomo foi instituída por decreto que regulamentou a profissão, o dia 12 de outubro é motivo
de comemoração no Brasil. Mesmo em um cenário de grandes desafios, todos reconhecem a
importância da profissão para o desenvolvimento
do país. Como forma de homenagem, nesta edição da revista do Crea-PR entrevistamos diversos profissionais do mercado para saber suas
expectativas e opiniões sobre o cenário atual da
profissão. Confira!
Nilson Cardoso, vice-presidente do CREA-PR
e presidente da Associação Maringaense dos
Engenheiros Agrônomos (AMEA), acredita que
o papel do engenheiro agrônomo na sociedade
atual continua sendo o que foi no passado. “Ele
busca a produção de alimentos com qualidade,
sustentabilidade e hoje, principalmente, nesse
momento atual, o engenheiro agrônomo conta
com muito apoio da pesquisa e ele busca essas
informações para o aprimoramento do seu trabalho”, explica Cardoso.

Valorização e desafios
Norberto Ortigara, secretário de Agricultura
e Abastecimento do Paraná, afirma que a profissão já foi muito mais valorizada no passado.
“Houve um período recente de certo ostracismo,
mas a profissão ressurge hoje como o grande
vetor a impulsionar o avanço da produção brasileira de alimentos”. O secretário destaca que
foram muitas as conquistas neste campo nos
últimos anos, e o desafio atual é cada vez maior
para o profissional porque as margens de crescimento da produtividade são pequenas, a exigência dos mercados para a qualidade na produção
de alimentos é muito alta, e ainda há o desafio
de promover uma agricultura conservacionista
que preserve o meio ambiente. “Esta conjuntura
exige um profissional cada vez mais preparado
tanto no conhecimento de tecnologias de ponta
com aplicação no campo, quanto na formação
de gestores para pensar e traçar o futuro da agricultura brasileira”, comenta Ortigara.
revista
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O desafio do nosso profissional hoje
é continuar aprimorando-se, procurando
novas tecnologias, e com elas,
buscar maior produtividade por área,
porque as áreas estão se esgotando.
O avanço de abrir novas áreas está
sendo limitada e só vamos conseguir
isso com novos produtos, novas
tecnologias e apoio da pesquisa.
Luiz Lucchesi, presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná

Daniel Galafassi, conselheiro do CREA-PR

Para Luiz Lucchesi, presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, o desafio maior hoje em dia é a valorização e a manter o nível
de qualidade para atender às demandas do mercado. A formação também
merece destaque. “Não basta ter uma visão segmentada, especializada,
a atividade agrícola exige que se tenha uma visão interdisciplinar e holística”, afirma Lucchesi.
Com relação ao mercado de trabalho, o conselheiro do CREA-PR, Daniel
Galafassi, acredita que há uma ampla gama de oportunidades para os recém-formados. “São várias atividades que o engenheiro agrônomo pode desempenhar, não só na pecuária e na agricultura, como no assessoramento na esfera jurídica, na realização de perícia, aplicações de produtos, fiscalizações”,
detalha Galafassi.

ÁGIDE MENEGUETTE,
presidente do Sistema
FAEP/SENAR-PR

Muitas vezes, a maioria das
pessoas não percebe, mas o
trabalho do engenheiro- agrônomo
está presente em nossas vidas
mais do que imaginamos. Desde
a nossa alimentação, passando
pela alta produtividade das
nossas culturas que permitem
que o agro tenha a força que tem
com números que demonstram
a liderança de produção e de
exportação em várias culturas até
a preservação do meio ambiente.
É o engenheiro-agrônomo quem
cuida da terra e da água para que
tudo isso aconteça. Ele tem que
estar atento aos novos cultivares,
as novas tecnologias e a toda
mudança que permitam uma
produção de forma sustentável
para quem produz e para o planeta.
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NORBERTO ORTIGARA,
secretário de Agricultura
e Abastecimento do Paraná

O Paraná e o Brasil desenvolvem
uma das agriculturas mais competentes
do mundo, e isto se deve ao domínio
da ciência agronômica, desenvolvida
graças ao papel relevante do engenheiro
agrônomo, que atua nos mais diversos
campos, seja na pesquisa cientifica,
no desenvolvimento de novos insumos,
seja na capacidade de assessorar
as decisões das políticas públicas
para a agricultura ou transmitir este
conhecimento ao agricultor.

Na sociedade atual, o agrônomo
deve trabalhar em rede, em parceria,
comprometendo-se com a implementação
de processos de produção limpa e
sustentável, que promovam a qualidade
de vida do produtor e a proteção ao meio
ambiente. Ele é responsável pela produção
de alimentos seguros, geração de renda
e sustentabilidade no meio rural e ajuda
a promover a redução das desigualdades
sociais ao promover a inclusão de
pequenos agricultores no mercado.

NILSON CARDOSO, vice-presidente do CREA-PR e presidente
da Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos (AMEA)

Existe espaço no mercado para
novos engenheiros agrônomos.
Embora num cenário de crise haja
retração e menor oferta, o mercado
ainda é bastante amplo para
o profissional agrônomo sendo que,
certamente, para os bons profissionais,
os espaços são maiores.
Um grande desafio hoje é trabalhar
de uma forma mais sustentável,
procurando reduzir a utilização de
agrotóxicos e dando suporte à produção
familiar na busca do equilíbrio social,
econômico e ambiental.

No Paraná mais de 70% do que se
exporta provém do agronegócio,
sendo que 1/3 da riqueza do estado
está ligado ao agronegócio, tanto
dentro da porteira, da propriedade
rural, quanto fora, da distribuição,
logística, e no âmbito de produção
de sementes, fertilizantes.
Recomendo que os jovens que
querem, que façam agronomia,
pois há mercado para todos.
É uma profissão do momento
e vai ser do futuro também, porque
mexemos com tecnologia,
que é a chave de sucesso
de qualquer empreendimento.

CARLOS ROBERTO
BITTENCOURT, engenheiro
agrônomo e diretor-presidente
do Sindicato dos Engenheiros
no Estado do Paraná (Senge-PR)

ROBSON MAFIOLETTI,
superintendente da Ocepar

Não só nos dias de hoje, mas principalmente nas mudanças que ocorrem
constantemente, seja no clima, no habito alimentar, nas exigências
nutricionais e de qualidade e, principalmente, na demanda por alimentos,
não só no Brasil como no Mundo, o Engenheiro Agrônomo é o pilar
fundamental para trazer as alternativas necessárias a produção do Alimento
Seguro e Sustentável junto aos demais profissionais, produtores e empresas
atuantes no Agronegócio neste processo de recuperação do nosso país.
RODRIGO LUZ MARTINS, conselheiro e coordenador
da Câmara Especializada de Agronomia do Crea-PR

RUBENS NIEDERHEITMANN,
diretor presidente
do instituto Emater
Campanha desenvolvida pelo CREA-PR para homenagear o Dia do Engenheiro Agrônomo
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SOEA

TODOS
OS 27
CREAS
DO PAÍS
PRESENTES NA
73ª SOEA
Evento reafirmou o compromisso do Sistema
Confea/Crea com o desenvolvimento do país,
demonstrando a relevância dos segmentos
na composição do PIB nacional
A 73.ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia (Soea) reuniu 3,5 mil
profissionais no Rafain Palace Hotel & Convention, entre os dias 29 de agosto
e 1.º de setembro, em Foz do Iguaçu. Promovido pelo Sistema Confea/Crea e
Mútua, o evento recebeu participantes de todas as regiões do país, motivados
pelo tema “A engenharia a favor do Brasil: mudanças e oportunidades”.
Para o engenheiro civil Joel Krüger, presidente do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), temas técnicos importantíssimos para o Brasil foram tratados em todas as áreas das engenharias.
“Foi a ocasião perfeita para discutir inovação, ciência e tecnologia, além
de integrar debates sobre questões essenciais tanto para o Sistema quanto
para a população”, pontuou.

Joel Krüger, engenheiro civil
e presidente do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia
do Paraná (Crea-PR)
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O maior e mais tradicional evento do Sistema Confea/Crea teve um gostinho especial esse ano, pela sua realização no Paraná. Foram quatro dias
de intensos debates que ressaltaram o relevante papel da Engenharia para
o crescimento nacional em diferentes frentes como na economia, na acessibilidade, no empoderamento da mulher e na sustentabilidade ambiental.
O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea),
José Tadeu da Silva, contextualizou o cenário político e econômico atual,
com a falência econômica e corrupção generalizada no país, mas afirmou
que o Sistema se pautará por modernizar a legislação, conforme menciona

a Carta de Foz do Iguaçu (veja mais na página 19) apresentada no encerramento da Semana e que visa estimular a participação dos profissionais nas
políticas públicas.
Entre os 43 palestrantes presentes estiveram o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins; o engenheiro
agrônomo Xico Graziano; o geólogo Guilherme Estrella, além de lideranças
do Sistema Confea/Crea e Mútua. Divididos em apresentações, fóruns e debates conduzidos pelos principais especialistas do setor, os temas técnicos mais
destacados foram pré-sal, segurança em barragens, acessibilidade, situação
energética do país, globalização, agronegócio e equidade de gênero.
Futuros profissionais tiveram a oportunidade de aprimorar o aprendizado, bem como veteranos tiveram suas experiências reconhecidas e compartilhadas, circulando pelos corredores e trocando conhecimentos. Cerca de
cem eventos aconteceram simultaneamente dentro das programações da
Soea e do Contecc (veja mais na página 20).
A 74.ª edição da Soea já está marcada para acontecer em Belém do
Pará, no período previsto entre os dias 8 e 11 de agosto de 2017, ano em que
a Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas – comemora 40
anos. O anfitrião será o presidente do Crea-PA, engenheiro mecânico José
Elias da Silva Lima.
revista
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Crea-PR comemora sucesso do evento que
desembarcou no Paraná pela sexta vez
Anfitrião da edição de 2016 da Soea, um dos maiores eventos das
profissões tecnológicas, o engenheiro civil Joel Krüger, presidente do
Crea-PR, destacou o aumento da participação feminina, que representou 30% dos inscritos. “Essa presença foi expressiva e tem aumentado de forma importante no sistema Confea/Crea”, ressaltou.
Quebrando o protocolo, Krüger fez questão de homenagear os
funcionários do Crea-PR, Confea e Mútua que fizeram parte da organização da 73.ª Soea, chamando-os ao palco para serem aplaudidos.
Ele também agradeceu aos presentes, os profissionais e estudantes
de todas as regiões do Brasil e até de outros países que “foram a razão do sucesso do evento”. E Krüger ressaltou ainda “a parceria do
presidente do Confea, José Tadeu da Silva e do presidente da Mútua,
Paulo Roberto de Queiroz Guimarães, dos conselheiros regionais e
federais e dos presidentes dos Creas”.

Foi muito importante
conseguirmos reunir
os colegas em um ano
de crise, isso é fundamental
para a união entre entidades
de classe, instituições
de ensino, profissionais
e empresas. Assim pudemos
compartilhar projetos
e soluções para o Brasil
retomar seu crescimento.
Joel Krüger,
presidente do Crea-PR

O Paraná possui mais de 70 mil
profissionais registrados nos campos de engenharia e agronomia
e, segundo o Iguassu Convention
& Visitors Bureau, a escolha de Foz
do Iguaçu foi motivada pela qualidade da rede hoteleira, a capacidade de receber grandes eventos
e suas famosas belezas naturais
como as Cataratas do Iguaçu.
A cidade também se destaca pela
ausência de tráfego pesado, o que
facilita os deslocamentos.

Inovações reconhecidas
A primeira edição do Prêmio do Empreendedorismo da Mútua
revelou seus vencedores durante a 73.ª Soea. Idealizada em parceria com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), a iniciativa contempla desde
estudantes de nível médio até profissionais pós-graduados e pretende incentivar processos, produtos e serviços inovadores. Os três
projetos premiados foram: “Promoção de melhorias e reformas em
residências de baixa renda”, do engenheiro ambiental, técnico em
segurança do trabalho e estudante de engenharia civil, Regis Chrystian da Silva, de Timbó (SC); “Novo processo/produto de captura
de CO2 da atmosfera com óxido de grafeno em suspensão aquosa”, do engenheiro químico e associado da Mútua-BA, Francislei
Santa Anna Santos; e “Equipamentos para facilitar a produção nos
setores de construção civil, agrícola e mineração”, do engenheiro
mecânico paranaense Luis Felipe Coelho.

Carta de Foz do Iguaçu
O documento que leva o nome da cidade sede da 73.ª Semana
Oficial da Engenharia e da Agronomia foi o destaque do último dia de
programação. Chamado de “Carta de Foz do Iguaçu”, o texto foi lido
para cerca de 3 mil profissionais pelo coordenador do Colégio de Entidades Nacionais, o engenheiro pós-doutor em Engenharia Mecânica
Jorge Nei Brito. Logo no início a Carta afirma que “é chegada a hora
de mudanças por meio de soluções inovadoras e sustentáveis”.

Soea na imprensa
Para a 73.ª edição da Soea, a organização contou com uma
equipe de comunicação que desenvolveu diferentes materiais, com
a finalidade de disseminar informações sobre o evento e produzir
conteúdo relacionado às áreas profissionais representadas. Além da
atuação da assessoria de imprensa, que alcança publicações nos
principais veículos de comunicação, uma parceria com a Gazeta
do Povo Branded Content (GPBC) resultou na criação de conteúdo
patrocinado para divulgar a cobertura do evento. O resultado foi a
revista de 60 páginas entregue aos participantes e as matérias divulgadas em um canal online específico, dentro do site do jornal e atualizado durante os dias do evento. Foram elaboradas, ainda, quatro
edições do jornal da Soea com os destaques da programação. Esse
encontro bastante planejado e organizado trouxe também, primeira
vez, um aplicativo que facilitou o acesso às informações para os congressistas.

A Carta de Foz do Iguaçu
é um documento importante,
que nos induz a participar
das políticas públicas
do nosso país.
José Tadeu da Silva,
presidente do Confea

Um dos principais pontos do documento é o comprometimento do
Sistema Confea/Crea/Mútua em defender o Projeto de Lei 13/2013 –
que cria a Carreira de Estado para Engenheiros – e a revisão da Lei
de Licitações e Contratos (PLS 559/2013) – que trata do chamado Regime Diferenciado de Contratação e pregão eletrônico. Ou seja, o Sistema se pautará por ações que promovam a modernização da legislação vigente, a fim de garantir a qualidade na execução e fiscalização
de obras públicas.
Todas as questões citadas na Carta visam o fortalecimento e a inserção dos Engenheiros na definição e execução de políticas públicas, para garantir uma participação maior da categoria nas decisões
nacionais e, consequentemente, oferecer melhor planejamento, gerenciamento e execução de projetos, sobretudo para as grandes obras
de infraestrutura, essenciais ao desenvolvimento do país. Outro destaque do texto é o intuito de reforçar a integração de entidades nacionais
e internacionais para estimular a mobilidade profissional.

Confira a íntegra da Carta de Foz do Iguaçu no website do evento:

www.soea.org.br
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A vez delas
Também paralelamente à Soea em Foz, foi realizado o Fórum de
Equidade Frente aos Novos Paradigmas. Apenas 14% dos profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua são mulheres, percentual
que impulsiona a discussão sobre a representatividade feminina no
mercado de trabalho e a promoção da igualdade de gênero na área.
Para ajudar a reverter esse quadro, há alguns anos o Confea aderiu
ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, ligado ao Governo
Federal. “Não basta apenas aumentar a representatividade feminina em números totais, mas também buscar condições de igualdade
e cargos de liderança”, defendeu a gerente de relacionamentos institucionais do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), engenheira civil Maria de Fátima Ribeiro Có. Nesse senti-

do, o Crea-PR apresenta ótimos resultados com 47%
dos seus cargos de chefia ocupados por mulheres, segundo o presidente do Conselho, Joel Krüger. “Esse nú-

mero deve avançar em todo o Brasil e precisamos sanar diferenças
salariais. No Paraná, 30% dos engenheiros são mulheres, mas isso
não se reflete no plenário do Conselho”, salienta.

54 propostas foram aprovadas no 9º CNP,
que trouxe votação eletrônica
A primeira etapa do 9.º Congresso Nacional de Profissionais (CNP)
aconteceu logo após a 73.ª Soea, entre 1.º a 3 de setembro, também no
Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu. Esta edição teve
como tema “O Sistema Confea/Crea e Mútua em defesa da Engenharia
e da Agronomia Brasileiras”, além dos eixos temáticos: Defesa e fortalecimento da Engenharia e da Agronomia junto à sociedade; Tecnologia
e inovação; e Carreira e prerrogativas da Engenharia e da Agronomia.
Os participantes do CNP foram divididos em oito Grupos de Trabalhos (GTs) para debates. Com a novidade do sistema eletrônico de
votação nesta edição, o que conferiu mais segurança ao processo,
o resultado final da primeira fase é de 54 proposições aprovadas. Das
17 propostas que não obtiveram consenso em pelo menos seis GTs,
5 foram aprovadas pelo plenário e vão se somar às demais 49 aprovadas automaticamente pelos GTs. Entre as aprovações está a criação,
no âmbito do Confea, da Comissão Permanente de Tecnologia.

Confira o teor de cada proposta no website do CNP:
www.cnp.org.br

Congresso apresentou mais de 500 trabalhos
e paranaenses lideraram participação
A 3.ª edição do Congresso Técnico Científico da
Engenharia e Agronomia (Contecc) aconteceu em
Foz do Iguaçu também, no mesmo período da 73.ª
Soea, e divulgou trabalhos desenvolvidos em diversas
instituições brasileiras e por profissionais atuantes no
mercado.

Para a edição de 2016, a organização recebeu 711
inscrições, das quais 502 foram selecionadas e 21 classificadas como as melhores propostas. Entre o total
de participantes, o maior número foi de paranaenses
com 142 projetos. Edson Perez Guerra, Ligia Eleodora
Francovig Rachid, Carlos Henrique Zanelato Pantaleão e Márcio Mendonça foram alguns dos conselheiros da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do Crea-PR, presidida pela engenheira eletricista
Ana Cristina Fermino Deschamps, que avaliaram os
artigos submetidos, junto com professores universitários do Paraná e de outros estados. O conselheiro federal do Paraná, Wiliam Alves Barbosa, também atuou
como avaliador dos trabalhos.
Para o engenheiro agrônomo Geraldo Baracuhy,
um dos coordenadores e idealizadores do Contecc,
“o congresso funciona como uma alavanca, uma forma de incentivo. É um braço para atender as instituições de ensino e os profissionais em seu exercício pleno. Este ano, 38% dos congressistas foram de origem
profissional”. Os trabalhos serão publicados nos anais
do evento e em revistas científicas. O Crea-PR também
tem valorizado essa aproximação por meio da Revista
Técnico Científica, inclusive com uma edição especial
contendo os trabalhos destacados no Contecc.
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Com o objetivo de discutir e propor políticas, estratégias e programas de atuação, o 9.º CNP organizado pelo Confea, e apoiado pelos Creas e entidades nacionais recebeu, ao todo, 83 propostas nacionais
sistematizadas que definem rumos da área tecnológica. Oriundas de todos os Estados, elas foram recebidas e debatidas pelos delegados regionais. Do Paraná, foram debatidas as 20 propostas definidas
no Congresso Estadual de Profissionais, realizado entre os dias 8 e 10 de junho desse ano. Após essa
primeira etapa as propostas serão submetidas a oitivas nos Creas estaduais, cujas contribuições serão
encaminhadas à Comissão Nacional para sistematização. O consolidado será repassado aos delegados
e convidados na segunda etapa do CNP programada para os dias 1.º e 2 de dezembro, em Brasília.

ExpoSoea
Mais uma atração simultânea à Soea, a feira tecnológica ExpoSoea reuniu 40 expositores e incluiu estandes dos 27 Creas, da Mútua e de empresas patrocinadoras. Entre os expositores destacou-se o espaço ‘Desafio Creativos’, situado no estande do Confea e do
Crea-PR, que contabilizou uma média de participação de 100 pessoas por dia. A atração foi composta por quatro desafios de raciocínio
lógico que possuíam níveis de complexidade entre 1 e 10 e trabalham
os dois lados do cérebro, nas áreas lógica e de criatividade, como
acontece no trabalho de engenheiros e agrônomos. Cada participante tinha 10 minutos para resolver, configurando um ranking conforme
o tempo utilizado, e os cinco melhores classificados receberam como
prêmio um passeio de helicóptero em Foz do Iguaçu.
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FÓRUM DE DOCENTES
Coordenadores, técnicos, tecnólogos e dirigentes de instituições de ensino paranaenses com cursos nas áreas das Engenharias,
Agronomia e Geociência estiveram presentes
na 23.ª edição do Fórum de Docentes, realizado nos dias 22 e 23 de setembro, na sede
da Unicesumar, em Maringá, para ampliar a
discussão sobre as atribuições profissionais,
metodologias de ensino e fiscalização. Além de
oficializar o lançamento do Prêmio Inovação e
Boas Práticas das Instituições de Ensino.
O presidente do Crea-PR, o engenheiro civil
Joel Krüger, deu início à abertura oficial do evento, ressaltando a presença das instituições de
ensino no Plenário do Crea-PR, que atualmente conta com 19 conselheiros representantes de
15 instituições de ensino do Paraná. Em 2017,
serão 20 conselheiros, o equivalente a 20% do
Plenário.

Celso Roberto
Ritter, engenheiro
agrônomo
e superintendente
do Crea-PR

23º FÓRUM DE DOCENTES

DEBATE MELHORIAS

NA METODOLOGIA

DE ENSINO ATUAL

O evento, que aconteceu nos dias 22 e 23 de setembro
na Unicesumar, em Maringá, reuniu coordenadores de cursos
de universidades de todo o Paraná
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Joel Krüger,
presidente do Crea-PR
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Wilson de Matos Silva,
reitor da Unicesumar

Krüger também destacou algumas novidades como a criação da Revista Técnico Científica e do Portal da Educação, que traz links,
produtos e serviços direcionados a docentes.
“A ferramenta foi construída de acordo com
demandas do Colégio de Instituições de Ensino. A nossa revista técnico-científica, nas cinco edições realizadas, acumula mais de 40 mil
acessos, sendo que um dos artigos já superou
quatro mil leituras”, enfatizou.
Empreendedorismo e Educação foi o tema
da primeira palestra da edição deste ano, ministrada pelo reitor da Unicesumar Wilson de
Matos Silva, que falou também sobre a história
da universidade. Criada em 1988 como um colégio, a instituição conta hoje com graduação,
pós-graduação, além de ensino a distância,
e quase 100 mil alunos.

Atribuições Profissionais
Para reforçar a importância do conhecimento sobre as atribuições profissionais, o engenheiro agrônomo Celso Roberto Ritter, superintendente do Crea-PR, fez um histórico sobre
todas as resoluções profissionais publicadas
pelo Confea, até a recém publicada Resolução
1073/2016, atualmente em vigor, durante a palestra “Atribuições de Títulos e Competências
Profissionais – Arcabouço Legal”.
O primeiro dia do Fórum terminou com a
apresentação dos painéis das Câmaras Especializadas do Crea-PR: “Fiscalização e concessão de atribuições profissionais” e da Revista Técnico-Científica do Conselho Regional.

É fundamental que as escolas
de engenharia introduzam
tecnologias e elementos
que motivem os estudantes
e que promovam a mudança
de uma aprendizagem passiva
para uma aprendizagem prática,
com mais foco na realidade.
Neri dos Santos,
engenheiro mecânico

Aprendizagem ativa
do conhecimento
No segundo dia do Fórum de Docentes, a
pauta principal foi a aprendizagem ativa do conhecimento com a palestra do decano da Escola
Politécnica da PUCPR, o engenheiro mecânico
Neri dos Santos. Com o tema “Metodologias de
Aprendizagem Ativa na Economia do Conhecimento”, Santos ressaltou quais são as mudanças atuais enfrentadas pela sociedade e como
elas impactam no ensino da engenharia. Além
da necessidade de uma nova aprendizagem a
ser adquirida pelos futuros profissionais de engenharia, baseada em metodologias ativas que
ensinem o aluno a aprender a raciocinar, a desenvolver a criatividade, a imaginação, o espírito de iniciativa e o entusiasmo para a aquisição
de novos conhecimentos.
Em seguida, foram realizadas as Reuniões
do Colégio de Instituições de Ensino – CIE, a
definição da sede da próxima edição e o anúncio dos vencedores do Prêmio “Inovação e Boas
Práticas das Instituições de Ensino”. O 24.º Fórum de Docentes será realizado no ano que vem
na FADEP – Faculdade de Pato Branco.
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EVENTO

FISCALIZAÇÃO

42º EPEC
‘A retomada administrativa e financeira das Entidades de
Classe’ será o tema principal do encontro deste ano, que
acontece em Foz do Iguaçu, nos dias 24 e 25 de novembro
A 42.ª edição do EPEC – Encontro Paranaense de Entidades de Classe vai reunir diversos
profissionais das áreas tecnológicas, assim como
gestores e representantes de Entidades de Classe
do Estado do Paraná, Conselheiros Regionais do
Crea-PR e lideranças nacionais das engenharias,
agronomia e geociências, nos dias 24 e 25 de novembro, na cidade de Foz do Iguaçu.
Com o tema principal ‘A retomada administrativa e financeira das Entidades de Classe’, a edição deste ano trará debates e palestras sobre os
benefícios do associativismo, a motivação, o perfil
e a condução dos dirigentes, a busca por novos
associados, como vender as associações e a cultura associativista, além de oficinas e minicursos
técnicos para os participantes interessados.
Durante o evento, também será feita a homenagem de premiação aos profissionais laureados
com o Prêmio Destaque Profissional, nas categorias “Profissional Destaque 2016, Carreira Destaque 2016 e Educador Destaque 2016”. No total,
serão homenageados 24 profissionais de diversas
regiões do Estado, que tiveram atuações destacadas e que foram eleitos por mais de 600 profissionais representantes de Entidades de Classe,
Conselheiros, Inspetores e Instituições de Ensino
no Paraná.

Confira a programação deste ano
e acompanhe as novidades.
24 de Novembro
13h
15h Sala Vivace
15h30

Credenciamento
Abertura
Palestra: Associativismo - A importância das Entidades de Classe
para o Sistema Confea/Creas - Eng. Civ. Marcos Tulio de Melo

Painel - Resgate do Associativismo na Sociedade Brasileira

16h30

Painel 1 - Associativismo junto às Associações Comerciais do Paraná ACIFI -Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu

16h55

Painel 2 - Associativismo junto ao setor Cooperativo - OCEPAR Organização das Cooperativas do Estado do Paraná

17h20

Sala Vivace

Painel 3 - Associativismo junto ao setor Agrícola - FAEP
- Federação da Agricultura do Estado do Paraná

17h45

Painel 4 - Associativismo junto ao setor industrial - FIEP - Federação
das Indústrias do Estado do Paraná

18h10

Debate - Moderador Eng. Civ. Samir Jorge - Coordenador Estadual
do CDER-PR - Colégio de Entidades de Classe

19h

Encerramento

25 de Novembro
8h30 Sala Vivace

Palestra: A valorização das profissões em defesa da Engenharia
Brasileira - Eng. Civ. Henrique Ludovice

Oficinas Técnicas
Sala Alegro 2 Oficina 1: Gerenciamento de Projetos como Apoio ao Associativismo
9h30 Sala Adagio Oficina 2: Comunicação e Marketing nas Entidades de Classe
Oficina 3: Integração do Jovem Engenheiro junto às Entidades
Sala Cantata de Classe

12h30

Intervalo para almoço
Prêmio Inovação e Boas Práticas

14h
14h50 Sala Vivace
15h

Apresentação das Entidades de Classe
Eleição dos trabalhos
Encerramento

Minicursos Técnicos
Sala Alegro 2
Sala Adagio
15h
Sala Cantata
Sala Minueto

Minicurso 1: Saneamento Ambiental
Minicurso 2: Energia Solar
Minicurso 3: Integração lavoura / pecuária / floresta

Encerramento

SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PR
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No último dia do 42.º EPEC, será celebrada
a cerimônia de encerramento do 9.º Ciclo do Prêmio Crea-PR da Qualidade – PCQ nas Organizações Profissionais que, neste ano, conta com a
participação de 54 Entidades de Classe inscritas. A previsão é que o evento recebe mais de
300 participantes.
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Sessão Plenária do Crea-PR

PRÊMIO CREA-PR DE QUALIDADE
Abertura
Cerimônia de Entrega do Prêmio Destaque Profissional

20h Foyer Sonata

E INCENTIVO

ÀS ATIVIDADES

DE FISCALIZAÇÃO

DO CREA-PR

A realização no mesmo dia
do 9º Seminário de Fiscalização
e 25º Fórum de Inspetores mostrou
a força que a área tem para
o exercício profissional de excelência

Minicurso 4: Prevenção de acidentes no Trabalho

17h30
14h Sala Sonata 1

RECONHECIMENTO

Intervalo
Cerimômia de Entrega da Premiação do PCQ - Prêmio CREA-PR
da Qualidade
Jantar por adesão

Diversos profissionais da área de
gestão de fiscalização e inspetorias,
assessores de Câmaras Especializadas, Conselheiros do Crea-PR, agentes e inspetores de diversas localidades do Paraná, além de autoridades
ligadas à área, prestigiaram o evento
realizado em Curitiba, na Universidade Positivo, que unificou pela
primeira vez o Seminário de Fisca-

lização (nona edição) e o Fórum de
Inspetores (vigésima quinta edição).
Entre os presentes, a representante
do Confea, geóloga Silvia Aida Rodrigues da Cunha, disse ser uma alegria participar de qualquer evento do
Crea-PR. “Vocês são uma referência
em organização e fiscalização”, declarou, referindo-se também à realização da recente edição da SOEA.
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Adenir de Oliveira Santos,
inspetora chefe da Inspetoria
de Cascavel

Nós que
estamos no dia
a dia sabemos
o porquê da
fiscalização,
então é muito
salutar unificar
o evento como
está sendo feito
este ano.
A unificação dos dois eventos
foi motivo de elogios dos membros
que compuseram a mesa solene.
A inspetora chefe da Inspetoria de
Cascavel, Adenir de Oliveira Santos
comemorou a união das equipes
em torno da discussão conjunta de
soluções, envolvendo inspetores,
conselheiros e a área de fiscalização do CREA. “Nós que estamos
no dia a dia sabemos o porquê da
fiscalização, então é muito salutar
unificar o evento como está sendo
feito este ano”, declarou.

Gestão, tecnologia e avanços
Em seu discurso de abertura, o presidente do Crea-PR Joel Krüger
falou sobre as conquistas dos últimos anos na área de fiscalização,
especialmente em função do planejamento que foi realizado.
Confira alguns pontos apresentados por ele!
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Já a representante dos agentes
de fiscalização do Paraná, engenheira agrônoma Rosane Pereira
Scapin, citou em seu discurso a
importância do debate em torno
do Manual de Fiscalização, que
direciona o trabalho das equipes.
Segundo ela, o envolvimento de todos é importante para a melhoria
contínua do Manual. O representante dos gestores de Fiscalização,
engenheiro químico Luiz Eduardo
Caron, também frisou em seu discurso a importância da fiscalização,
que para ele é uma das responsabilidades mais importantes que o
Crea-PR. Compartilhando da mesma opinião, o coordenador adjunto
da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica
(CEEMM), engenheiro mecânico
Ricardo Vidinich, foi além, declarando que a área da fiscalização é
essencial não somente para o Crea,
mas para toda a nação brasileira.
“Cada vez que avaliamos um processo, percebemos que houve anteriormente um trabalho excelente. Nós reconhecemos o trabalho
de vocês”, declarou. Vidinich fez
questão de agradecer também ao
trabalho realizado na área de engenharia mecânica, em especial ao
engenheiro Borges.

Nononononono

A representante dos inspetores
de fiscalização, engenheira de segurança do trabalho Clademir Balansin de Oliveira Santos falou da
oportunidade desta discussão conjunta para contribuir com o trabalho
realizado. O Pró-reitor Acadêmico
da Universidade Positivo, enge-

nheiro civil Carlos Longo, ficou feliz
em ver na plateia diversos alunos
que se formaram na UP. “Temos
muito orgulho das nossas áreas de
engenharia. Um evento que discute a fiscalização aqui dentro é de
grande relevância para a sociedade”, declarou.

Trabalho efetivo

Mudanças

“No Paraná, os inspetores são
eleitos, diferente de outras regiões
onde eles são indicados pela
presidência. Aqui nós temos uma
bagagem significativa em torno
de discussões relevantes. Já
realizamos nove seminários e 25
fóruns de inspetores. O trabalho
da nossa equipe de fiscalização,
câmaras especializadas e dos
nossos inspetores reflete o DNA
do nosso conselho, afinal o ato
fiscalizatório resguarda o interesse
público e a ética do exercício das
nossas profissões além de garantir
a segurança da sociedade”.

“Desde que assumi, em janeiro
de 2012, realizamos mudanças
importantes na área de
fiscalização. Hoje trabalhamos
cada vez mais em conjunto com
as seis câmaras especializadas
do Crea-PR, o que garante um
trabalho mais assertivo. Temos
realizado a ampliação dos debates
com os nossos inspetores, que
trabalham junto com a equipe de
agentes fiscais do Departamento
de Fiscalização. Essa união
entre diretoria, conselheiros ,
inspetores, equipe do Defis,
departamento de assessoria

técnica e equipes regionais tem
elevado a assertividade do nosso
ato fiscalizatório”.

Investimentos
“Hoje temos um aplicativo
que permite realizar denúncias
com muito mais rapidez e
eficiência, dando respostas ágeis
e rápidas à sociedade. Há quase
10 anos abolimos os relatórios
de papel. Temos todos os nossos
procedimentos fiscalizatórios
informatizados, além de um
software desenvolvido pelo próprio
Conselho. Com isso, pretendemos
implantar até o ano que vem

a certificação digital em todos os
procedimentos do nosso Conselho”.

Equipe qualificada
“Quero destacar a qualidade
e competência das nossas equipes
de fiscalização. Vocês são o
principal responsável do sucesso
deste trabalho. Diversas ações
fazem com que a fiscalização
do Crea-PR seja reconhecida por
todos os Creas do país como um
exemplo de trabalho e eficiência
no serviço público, e os agentes
de fiscalização são merecedores
desse mérito e do reconhecimento
nacional”.
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PROGRAMA

Os encontros
realizados nas
regionais, os debates
sobre os casos
de fiscalização
e as visitas técnicas
na Usina Baixa
Iguaçu que está sendo
construída foram
importantes
ao proporcionar um
maior conhecimento
aos alunos.
Claiton Markus Schlindwein,
inspetor chefe da regional de Cascavel

Como funciona

Há 11 anos o programa criado pelo Crea-PR
busca fomentar a formação profissional de estudantes por meio de palestras, visitas técnicas
e ações de cidadania
Aproximar os estudantes das áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências da realidade atual do Sistema Profissional foi a primeira
meta estipulada pelo Crea-PR ao desenvolver e
lançar o Programa CREAjr-PR, em 2005.
Desde o seu primeiro ano de funcionamento, o Programa busca constantemente viabilizar o conhecimento sobre o órgão regulador da
futura profissão, a sua estrutura e organização
e incentiva os futuros profissionais à prática
do exercício profissional ético e responsável.
Para isso, promove palestras, visitas técnicas e
ações de cidadania direcionadas aos estudantes universitários.

Desenvolvimento
de lideranças
30

Um dos grandes incentivos do CREAjr-PR
é a formação de novas lideranças no sistema
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profissional. Nestes 11 anos de existência, o
programa vem colhendo resultados positivos,
como por exemplo ter no quadro colaborativo
do Conselho Regional diversos ex-membros
corporativos e dirigentes do programa desempenhando as funções de inspetor, conselheiro
e membro de entidades de classe e/ou sindicatos das categorias.
É o caso de Claiton Markus Schlindwein,
inspetor chefe da regional de Cascavel, em
Marechal Cândido Rondon, que participou do
CREAjr-PR em 2014 e 2015 como membro dirigente estadual. Segundo o engenheiro civil,
estreitar o relacionamento entre o Crea-PR e
as instituições de ensino é fundamental para
reforçar a conscientização do estudante quanto
ao papel profissional junto à sociedade.
“Os encontros realizados nas regionais, os
debates sobre os casos de fiscalização e as visitas técnicas na Usina Baixa Iguaçu que está
sendo construída foram importantes ao proporcionar um maior conhecimento aos alunos”,
destaca Schlindwein.

Todos os estudantes inscritos no Programa
são automaticamente considerados “Membros
Corporativos”. Os representantes são eleitos via
processo on-line, num total de até seis vagas
por Instituição de Ensino, e passam a “Membros Dirigentes”. Cabe a cada um deles participar das reuniões no Crea-PR (no mínimo, seis
por ano), promover palestras na Instituição de
Ensino, visitas técnicas (em obras, serviços,
indústrias etc., com anuência e participação do
professor) e ações voluntárias.
Atualmente, o CREAjr-PR conta com 180 dirigentes. Para o gerente da regional do Crea-PR,
engenheiro agrônomo Vander Della Coletta Moreno esta proximidade com instituições e alunos
permite a participação do Conselho em eventos
como as semanas acadêmicas e em disciplinas curriculares como “Legislação Aplicada” e
“Deontologia”, presentes em vários cursos do
Paraná, além de facilitar a divulgação de informações sobre a regulamentação profissional.
“Conseguimos ter acesso a muitos cursos
afetos ao Sistema Confea/Crea com os quais
não mantínhamos relações institucionais. Os
180 dirigentes atualmente em ação servem de
elo entre o Crea-PR e os acadêmicos, mas também nos ajudam na ligação com os coordenadores de cursos”, defende Moreno.

CREAjr-PR em números
Quase 8.000 membros ativos, nas oito regionais.
180 dirigentes membros.
O blog do CREAjr-PR possui mais de 2.000 posts
publicados desde o seu lançamento, em 2010
– veja mais em https://creajrpr.wordpress.com/.
Em 2016, o blog recebeu acesso de quase 48 mil
visitantes únicos.
Mais de 30 mil visualizações ao blog do CREAjr-PR
neste ano foram originadas de pesquisas no Google.
A palavra-chave que mais gera acessos no blog
do CREAjr-PR é “visita técnica”.
Os posts mais visitados no blog estão relacionados
à carreira e a trabalho.
O Facebook é a terceira maior fonte de acessos
ao Blog do CREAjr-PR.
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PERFIL
Foi na Lapa que ele recebeu a
notícia do falecimento de seu pai e
conheceu a sua futura esposa, Lia de
Jesus Barbosa Sabóia, com quem casou no dia 6 de janeiro de 1945 e teve
nove filhos (Venevérito, Douglas, Zuleide, Dirlene, Nilson, Iraci, Selma e
Sueli e Eliane), 17 netos e três bisnetos. A união durou 62 anos.

Importantes obras

VENEVÉRITO DA CUNHA
Cem anos de vida e mais de 60 dedicados
à engenharia. ‘Nequinho’, como era
carinhosamente chamado na infância,
e ‘Seu Venê’, depois de adulto, construiu
uma família unida e uma carreira
de sucesso. Confira a trajetória de um
dos maiores e mais importantes
engenheiros civis e calculistas do Paraná
Infância
Nequinho nasceu em 29 de agosto
de 1916, na ilha de Florianópolis, em
Santa Catarina. É o caçula de três
irmãos, Valdemar e Phydias. Do pai,
o carpinteiro Francisco Paulino da
Cunha, herdou o gosto pela música,
já que tocava violão, barítono e instrumento de sopro. Da mãe, Germínia
Mello, uma paraibana de personalidade forte, foi o gosto pelo cinema,
teatro e literatura.
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O primeiro trabalho foi aos 12
anos, como auxiliar de alfaiate. A
facilidade com a aritmética e a excelente memória o fizeram se destacar
na escola. A visita à Biblioteca Pública de Florianópolis após o trabalho
era diária. Livros de Eça de Queiroz,
Machado de Assis e Conan Doyle,
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além de jornais e revistas, eram os
seus companheiros até fechar o local. Mais tarde, deu aulas particulares de matemática.

A vinda para
Curitiba
Incentivado pelo amigo Diógenes Cabral, pela pouca opção de
estudo em Santa Catarina (na época
havia uma faculdade e que oferecia
apenas o curso de Direito) e pelo
gosto pela matemática, a vinda para
Curitiba para cursar engenharia lhe
pareceu irrecusável. Chegou na capital em fevereiro de 1938 e, no dia
seguinte, conheceu a Universidade
do Paraná, considerada polo de desenvolvimento da capital. Ficou impressionado com a visão imponente
da instituição.

A vida de estudante não foi fácil,
mas sempre encarou como mais um
desafio a superar. Voltou a trabalhar
como alfaiate para ajudar nos gastos
e, aos poucos, foi aumentando a sua
lista de amigos. Mais tarde conseguiu
uma bolsa de estudos para terminar o
curso de engenharia. Formou-se cinco anos depois, na segunda turma da
Universidade do Paraná.

O primeiro
emprego na área
Durante as férias do curso de engenharia, aceitou o emprego como
fiscal de argamassa, na Lapa, interior do Estado. Sua missão era
fazer um diário do desenvolvimento
da obra de construção de mais um
pavilhão para o Exército e enviar ao
serviço de engenharia.

Venevérito contabiliza diversas
obras pelo Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato
Grosso. A primeira delas foi o edifício Viva Velha, em Ponta Grossa, um
dos mais altos da cidade na época.
Em Curitiba, várias delas ganharam sua assinatura nas plantas, com
destaque para a Biblioteca Pública
do Paraná, “menina dos olhos de
Venevérito da Cunha, por levar livros
(uma de suas grandes paixões) e
cultura ao povo”, conforme publicou
sua filha, Dirlene Sabóia da Cunha,
em seu livro “Venevérito da Cunha –
Memórias de um Engenheiro Civil”,
lançado na festa dos 100 anos do
profissional.
Especializado em cálculo estrutural, criou o primeiro escritório profissionalizado em Curitiba na década
de 1950, de onde saíram os cálculos de prédios como a nova sede da
Prefeitura Municipal de Curitiba, o
Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) e a sede da Ordem Rosa
Cruz, no Bacacheri.

Um século para comemorar
Para celebrar os 100 anos de vida completados no dia 29 de agosto, uma
grande festa foi realizada no Centro de Eventos do Instituto de Engenharia do
Paraná – IEP, uma de suas grandes obras. Os nove filhos, amigos, ex-funcionários do escritório e colegas de profissão, como os engenheiros Carlos Roberto
Bittencourt, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, Mario de Mari,
Gilberto Piva, Luiz Claudio Mhel, Jaime Sunye, Waldir Tavares, Chung Chian
Chu, Osamo Watanabe, Hamilton Pansolin (Construtora Atenas), Paulo Wassermann, Jaime Wassermann (Construtora Independência), Aramis Demeterco,
entre outros, estiveram presentes na festa.
Em homenagem aos anos de contribuição à engenharia e ao desenvolvimento de Curitiba e Estado, Venevérito recebeu uma placa alusiva do IEP,
representado pelo vice-presidente José Rodolfo de Lacerda, em substituição
ao presidente Luiz Gomez, que estava em Foz do Iguaçu. Representando o
Crea-PR, o engenheiro civil Rafael Pussoli também homenageou o profissional
com um discurso.

COM A PALAVRA, ‘SEU VENE’
Quais foram os desafios iniciais da profissão, ao se formar em engenharia e
trabalhar em Curitiba?
Venevérito – Era muito difícil, porque na época (1942), haviam muitos profissionais leigos trabalhando em obras. Um engenheiro formado e sem prática
em obras, não era aceito! Cheguei a participar de um escritório junto com dois
colegas de faculdade, mas sem um salário fixo e a incerteza de trabalho, cada
um acabou seguindo outro rumo. Ou partiam para o funcionalismo público ou
arriscavam numa carreira solo.
Como avalia estes tantos anos de contribuição para a engenharia do Paraná
e para o desenvolvimento da nossa capital?
Venevérito – Acho que tive audácia de tentar trabalhar como profissional autônomo, abrindo um escritório próprio. No final deu certo, e ainda participei junto
com uma boa equipe de trabalho, de várias obras importantes para a cidade
e o Estado, como a Biblioteca Pública, por exemplo. Também pude ajudar na
formação de novos profissionais que começaram a trabalhar no meu escritório e
depois foram seguir seu caminho. Isto é muito gratificante.
Como percebe a profissão e o setor de engenharia no Brasil e quais seriam
os maiores desafios atualmente?
Venevérito – Acredito que a presença do engenheiro civil continua sendo importante para o desenvolvimento de qualquer país. Sem engenharia não há progresso! Sempre cito a obra da hidrelétrica binacional de Itaipu em Foz do Iguaçu,
como um exemplo do que a engenharia brasileira é capaz de fazer.
A construção civil sempre serviu de base para a economia de um país. Se o
setor vai bem, tudo flui naturalmente. Infelizmente nos últimos anos, a crise pegou o Brasil e hoje o contingente de desempregos só aumenta. Espero sinceramente que as coisas melhorem, e que surjam oportunidades para os jovens engenheiros que iniciam suas carreiras. Nossa profissão precisa ser valorizada!
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ENTIDADES DE CLASSE

CREA-PR E COLÉGIO

DE ENTIDADES DE CLASSE

REALIZAM AGENDA

PARLAMENTAR PELO ESTADO
Tradicional programa envolveu 600 profissionais
e entregou propostas para candidatos às Prefeituras
de 39 municípios paranaenses
Desde 2009, uma parceria do Crea-PR com as
Entidades de Classe da Engenharia, da Agronomia e de Geociências realiza o Programa Agenda
Parlamentar. O objetivo é contribuir com a gestão
pública na formulação e implantação de políticas públicas municipais, regionais e estaduais.
Sugestões foram elaboradas e encaminhadas
aos candidatos a vereadores e prefeitos em todo
o Paraná, que receberam o material e, praticamente em uníssono, reconheceram o trabalho
fundamental da categoria às cidades.

Três produtos são gerados
pela Agenda Parlamentar
a cada edição:
- Cadernos Técnicos revisados
- Paraná Futuro – Microrregiões
- Proposta para Plano de Governo (PPG)
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Desde janeiro estão sendo desenvolvidos
materiais e atividades para as eleições que
aconteceram em outubro. Ao todo, 600 profissionais participaram do programa, abrangendo
39 cidades do Paraná e 120 candidatos. Foram
237 pareceres apresentados através das Propostas para Planos de Governo (PPGs), que são
estudos básicos elaborados pelas Entidades de
Classe, com base em diagnósticos detalhados
da microrregião apresentados pelo Projeto Paraná Futuro, do Crea-PR.
revista
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Tal iniciativa auxilia os partidos políticos e
candidatos a elaborarem seus respectivos Planos de Governo, elucidando ideias e soluções
técnicas para o desenvolvimento dos municípios
e melhoria da qualidade de vida da população.
Em todas as 39 cidades participantes os candidatos a prefeito receberam também, antes dos

Planilha
Confira alguns temas sugeridos aos candidatos por inspetores, professores e diferentes representantes das
Entidades de Classe nas regionais do Crea-PR. Destaque para Maringá que, assim como Curitiba, teve várias
entidades participantes, o que trouxe ainda mais qualidade às propostas e aos debates realizados.
Cidade

Temas

Candidatos à prefeitura
que receberam

Ponta Grossa

- Meio ambiente
- Estradas rurais – conservação e sinalização
As sugestões defendem uma melhor estruturação técnica e
operacional das Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços
Públicos para a melhoria na prestação de serviços à população

Júlio Küller, Marcelo Rangel,
Professor Gadini e Eliseu
Chociai, candidato a viceprefeito, representando Aliel
Machado

Telêmaco Borba

- Gerenciamento e disposição de resíduos sólidos na cidade
- Melhoria da Mobilidade Urbana

Gibson, Neto da TEC’s,
Pastor Dã Cortez, Dr. Marcio
e Pedrinho

Cascavel

- Estruturação e valoração do quadro técnico municipal
- Programa Casa Fácil,
- Lei de Inspeção Predial
- Acessibilidade
- Sinalização e manutenção da malha viária

Leonaldo Paranhos da Silva,
Walter Parcianello, Helio João
Laurindo, Marcos Vinicius Pires
de Souza, Aderbal de Holleben
Melo e Ivanildo Claro da Silva

Londrina

- Programa Casa Fácil
- Estruturação e valorização do quadro técnico municipal
- Lei de Inspeção Predial

Marcelo Belinati, André
Trindade, Valter Orsi, Sandra
Graça, Odarlone e Flabia
Romagnoli

Maringá
Entrega da Agenda Parlamentar em Ponta Grossa

Como funciona
O primeiro passo para a elaboração de cada
PPG é a identificação dos problemas elencados,
suas principais causas e o foco de sua incidência, ou seja, qual a parcela da sociedade que
“sofre” com o problema e é, portanto, o público-alvo da proposta. Tais apontamentos levam às
possibilidades de soluções apresentadas em
cada estudo. Junto desse parecer são inclusos
os Cadernos Técnicos, elaborados por especialistas e sempre revisados, que buscam orientar
e preparar gestores públicos para implementação de políticas públicas e para criação de leis
relativas a assuntos técnicos.

resultados das eleições de primeiro turno, uma
carta compromisso das mãos de representantes
do Conselho e de outras Entidades. E eles ainda
puderam expor suas ideias e fizeram seus comentários a respeito do material que receberam.
O Programa segue até dezembro de 2016, com
reuniões previstas com os candidatos eleitos.

Guarapuava

Foz do Iguaçu

Curitiba

- Estruturação e valorização do quadro técnico municipal
- Programa Casa Fácil
- Reapresentação ou Regulamentação da Lei de Inspeção Predial
- Programa Municipal de Mobilidade Urbana
- Plano Municipal de Arborização
- Discussão Ampliada do Programa Agiliza Obras
- Secretários Municipais: apreciação preliminar pelas entidades
profissionais
- Programa de Manutenção e Recuperação de estradas rurais e
carreadores
- Programa de Fortalecimento da Política Agroindustrial
- Criação Lei de Incentivo a Revitalização de Fachadas
- Priorizar a ocupação de vazios urbanos
- Aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
- Implantação do Conselho Municipal da Cidade
- Plano Municipal de Drenagem Urbana
- Programa Casa Fácil
- Lei de Inspeção Predial
- Fiscalização e Cumprimento das Legislações Municipais
- Sistema Viário e Trânsito Urbano
- Planejamento e Adequação dos Distritos/Áreas Industriais
- Estruturação e valoração do quadro técnico municipal
- Programa Casa Fácil
- Lei de Inspeção Predial
- Acessibilidade
Caderno de propostas elaborado em conjunto CREA-PR/
SINDUSCON/SECOVI/FIEP/ASBEA

Silvio Barros, Ulisses Maia
e Wilson Quinteiro

Itacir Vezzaro, candidato a viceprefeito, representando Cesar
Silvestre Filho, Dr. Antenor,
Luciano Gago e João Alberto
Paulo Mac Donald Ghisi, Chico
Brasileiro, Sérgio Barros e
Phelipe Mansur
Gustavo Fruet, Rafael Greca,
Ney Leprevost e Requião Filho
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CREA-PR RETOMA
ABERTURA DE EDITAIS
PARA FINANCIAMENTO
DE PROJETOS
Depois de mais de um ano impedido de
lançar novos editais com essa finalidade, o
Crea-PR retomou as atividades em 2016 e tornou público o 1.º Edital de Chamamento Público no mês de agosto, com base nas Leis n°
13.019/2014, 13.204/2015 e 5.194/66, bem como
na Resolução 1.075/2016 do Confea. E para o
início de 2017 já está prevista a abertura do 2º
Edital, que será publicado no website do Conselho (www.crea-pr.org.br).
A oportunidade seleciona propostas para obtenção de apoio financeiro, através de Termo de
Fomento, para execução de projetos oriundos de

Apoio financeiro
10 (dez) projetos de até R$10.000,00 (dez mil reais)
10 (dez) projetos de até R$20.000,00 (vinte mil reais)
8 (oito) projetos de até R$30.000,00 (trinta mil reais)
6 (seis) projetos de até R$40.000,00 (quarenta mil reais)
2 (dois) projetos de até R$60.000 (sessenta mil reais)
1 (um) projeto de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
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Entidades de Classe com registro no Crea-PR.
Os projetos inscritos devem ter como objetivo
geral o aperfeiçoamento técnico e cultural, e
apoio à fiscalização das profissões abrangidas
pelo Sistema Confea/Creas quanto à divulgação
da legislação profissional, divulgação do Código
de Ética Profissional e a conscientização sobre a
importância de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica e Acervo Técnico.

conteúdos
regionais

Neste primeiro Edital de Chamamento Público de 2016 serão comprometidos pelo Crea-PR
recursos no montante total de até R$ 960.000,00
(novecentos e sessenta mil de reais). Os projetos apoiados pelo Conselho receberão aporte
máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) cada,
previstos preferencialmente no box ao lado.
O prazo para entrega e protocolo das propostas, na forma e condições estabelecidas no
edital de 2016, encerrou no último dia de outubro e resultou em XX inscrições realizadas nas
Regionais, Inspetorias e Postos de Atendimento
de todos o Estado. Os contemplados serão conhecidos em XXXXX, através de divulgação em
XXXXXX. O Departamento de Relações Institucionais do Crea-PR coloca-se à disposição para
tirar eventuais dúvidas pelo contato.
revista
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Para abordar o assunto, a Comissão Permanente do Meio Ambiente do Crea-PR recebeu
em encontro, realizado em setembro deste ano, o

Para evitar erros
O Crea-PR disponibiliza dois documentos que auxiliam
os profissionais a evitar erros:
Matriz de Competências para Resíduos Sólidos,
publicada em setembro de 2013 e que apresenta
quais profissionais podem se responsabilizar pelos
serviços relacionados à resíduos sólidos, para todos
os tipos de resíduo.
Guia para Elaboração de Projeto de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, cartilha de 2012 que
traz orientações sobre o tema.
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Caçambas para separação de resíduos
como gesso, latas de tinta, papel e etc
revista
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Resíduo tipo rachão

engenheiro civil Carlos Henrique Machado, que
representou a Associação das Empresas Paranaenses de Reciclagem dos Resíduos Sólidos
da Construção Civil (AEMPARCC). Machado
apresentou a legislação pertinente, o potencial de
reutilização e reciclagem, e apontou problemas
como os leigos que exercem a atividade e a dificuldade de identificá-los. Também é muito baixa
a utilização de materiais reciclados, bem como a
aplicação de soluções técnicas possíveis para o
reaproveitamento efetivo de materiais descartados na Construção Civil.
Mariana Alice de Oliveira Maranhão, assessora da Comissão e do Setor de Planejamento e
Controle (DEFIS) do Conselho Regional, esclarece que “as ações de fiscalização do Crea-PR
buscam verificar se os serviços relacionados a
resíduos sólidos são realizados por profissional
habilitado”. Ela ainda destaca que, conforme a
Lei Federal de Crimes Ambientais (9.605/1998),
todos os envolvidos possuem responsabilidade
sobre a correta destinação dos resíduos da construção civil: o proprietário da obra, o construtor
(em casos de pessoa jurídica), o responsável técnico, o transportador e o destinatário final.
Mesmo com uma legislação rigorosa, ainda
há práticas nocivas ao meio ambiente, seja por
descaso ou desconhecimento. “Para garantia
da correta destinação final, é necessário apresentar a Certificação de Destinação Final”, conclui Mariana.

Triturador de madeira

A Associação Profissional dos
Geólogos do Paraná realizou, no
início de outubro, evento sobre Fraturamento Hidráulico (Fracking)
na indústria do petróleo e gás natural. Com o apoio do Crea-PR, do
Instituto de Engenharia do Paraná
(IEP) – Câmara Técnica Ciências
da Terra, da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Paraná,
foram convidados os geólogos Marina Abelha (ANP), Paulo C. Soares
(UFPR) e Dr. Luiz Fernando Scheibe (UFSC).
Dentre os principais temas abordados pelos palestrantes, destacaram-se os potenciais impactos às
águas subterrâneas e superficiais da
exploração de gás de folhelho, como

funciona a técnica e quais as possibilidades do uso do fracking no Brasil
(nas Bacias do Parnaíba, Parecis,
São Francisco e Paraná), além de
como se encaminha o debate acerca do método, depois da Resolução
21/2014 da ANP, que regulamenta as
atividades. No Paraná existem localidades onde há possibilidade de uso,
mas que ainda não atingiram a maturidade de solo necessária.
Sugestão de olho no lugar de uma
foto: Ivo Brand, engenheiro químico
conselheiro do Crea-PR e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas,
afirmou o apoio da Câmara “ao debate de um assunto tão importante, que
está sendo transmitido para a cidade
de Toledo, região que tem a possibilidade de utilização do método”.

Foto: Divulgação ACS

A gestão dos resíduos gerados na Construção
Civil está diretamente relacionada com o exercício
profissional da Engenharia, E tanto para aqueles originados em obras com acompanhamento
profissional, quanto para os resultantes de pequenos serviços de manutenção predial. Porém,
um aspecto da participação do engenheiro ainda
é pouco divulgado: a destinação final e correta.
E para detritos que, muitas vezes, são intrinsicamente distintos como cerâmica, madeira, telhas
de amianto e etc.

DEBATE SOBRE FRATURAMENTO HIDRÁULICO
LOTOU PLENÁRIO DO CREA-PR

Debate sobre fraturamento hidráulico

Foto: Divulgação ACS

ENCONTRO ABORDA DESTINO CORRETO
DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Debate sobre fraturamento hidráulico

11º ENCONTRO DE ENGENHARIA
E TECNOLOGIA DOS CAMPOS GERAIS
Com o objetivo de compartilhar conhecimento e
experiências, Ponta Grossa recebeu no fim de agosto o 11.º Encontro de Engenharia e Tecnologia dos
Campos Gerais, promovido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa (AEAPG).
Com recorde de público, o evento reuniu mais de 800
pessoas, que acompanharam os três dias de palestras realizadas no Cine Teatro Ópera.
Discutindo “A Engenharia no Contexto Atual”, a
oportunidade reuniu profissionais e estudantes da
região e resultou no aumento do número de associados, neste momento em que a AEAPG completa 40
anos de atuação. O 11.º EETCG divulgou ações dos
vários setores das Engenharias e teve patrocínio e
apoio institucional da Sanepar, B-Maq, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-PG),
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
Faculdades Ponta Grossa (FPG), Faculdades Unopar PG, Balaroti Materiais de Construção, tintas Ciacollor e Crea-PR.

Engenheiros e arquitetos que participaram da mesa

Auditório do Cine Teatro Ópera ficou lotado durante o 11.º EETCG
revista

CREA-PR

39

CONTEÚDOS REGIONAIS

AEAM
AMPLIA
SERVIÇOS
EM
MARINGÁ

A Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Maringá (AEAM)
ampliou a cesta de serviços aos associados com a oferta de consultoria
jurídica gratuita. O serviço foi criado
após um convênio assinado entre a
entidade e o escritório Fabrilo Rosa &
Trovão Advogados Associados. Com
a parceria, a consultoria é feita diretamente pelos advogados do escritório.
“Realizamos consultoria aos associados via e-mail e organizamos
palestras e workshops para arquitetos e engenheiros de Maringá e
região”, explica o advogado Eder
Fabrilo Rosa, acrescentando que a

CONTEÚDOS REGIONAIS

consultoria se dá nos âmbitos da responsabilidade civil perante terceiros
e perante a administração pública,
na gestão de pessoas e fornecedores, tributos e em questões sindicais.
O presidente da AEAM, Carlos
Alberto Bueno Rego, frisa que a diretoria da entidade notou que muitos
profissionais têm dúvidas frequentes
com relação aos temas do convênio e
não tinham a quem recorrer. “Através
da parceria procuramos oferecer um
serviço a mais e, ao mesmo tempo,
propiciar aos Engenheiros e Arquitetos uma fonte de informações com
credibilidade”, ressalta.

CURSOS TÉCNICOS CAPACITAM
AGRÔNOMOS EM CAMPO MOURÃO
A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão
(AEA-CM) promove cursos, eventos e palestras de cunho técnico
para seus associados. Ao longo do ano, tais ações estão acontecendo
com o intuito de aprimorar a capacitação da categoria, valorizando a
classe profissional da cidade e região. Geralmente a entidade escolhe
os sábados pela manhã, para facilitar a conciliação das agendas dos
associados, e define temas oportunos para as épocas do ano em que
acontecem.
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O último encontro aconteceu no início de setembro com o tema “Manejo de Plantas Daninhas Resistentes e Manejo de Doenças na Soja”,
em palestras proferidas pelos Engenheiros Agrônomos Dr José Fernando Jurca Grigolli e Dr Jethro Barros Osipe. De acordo com o Engenheiro Agrônomo Breno Rovani, diretor administrativo da AEA-CM, hoje
as informações estão disponíveis para quem quiser acessá-las, mas
a principal preocupação da Associação é abranger todo o seu público
com oportunidades de troca de conhecimento e de experiências. Sendo
assim, os cursos são ferramentas muito boas de aperfeiçoamento da
carreira para o grande número de engenheiros agrônomos com pouca
experiência no mercado, e também para a atualização constante dos
profissionais mais experientes. “Como dizem, conhecimento não ocupa
espaço e é só seu, para vida toda”, completa.
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CREA-PR ESTEVE PRESENTE NO XVII CONGRESSO
PARANAENSE DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS
Pato Branco recebeu, no início de agosto,
o XVII Congresso Paranaense de Engenheiros
Agrônomos, realizado em parceria com a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato
Branco (AEAPB). Com o tema “O Engenheiro
Agrônomo e a Segurança Alimentar”, o evento
aconteceu no Centro Regional de Eventos e contou com a presença do presidente do Crea-PR,
o engenheiro civil Joel Krüger, do 1.º vice-presidente, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso,
do Coordenador da Câmara Especializada de
Agronomia (CEA), engenheiro agrônomo Rodrigo Luz Martins e de conselheiros da CEA. Todas as autoridades presentes afirmaram que é
preciso produzir em quantidade, sem esquecer
da qualidade, e com foco na sustentabilidade.
Krüger destacou ainda que “é preciso reverenciar a autoridade do engenheiro agrônomo para
garantir a segurança alimentar”.
Liderados pela Federação dos Engenheiros
Agrônomos do Paraná (FEAPr), os profissionais da categoria aproveitaram a oportunidade
para lançar a Carta de Pato Branco. Inspirado
nos três eixos temáticos do Congresso – Agroindústria, Boas práticas na produção agrícola e
Sustentabilidade agropecuária –, o documento
traz diversas recomendações de conduta, pos-

tura e desenvolvimento dos profissionais. Além
de salientar a intensificação da atuação política dos Engenheiros Agrônomos junto os poderes instituídos, e seu protagonismo em diversas
frentes: Política Agrícola, Segurança Alimentar, Produção de Alimentos Seguros, Manejo e
Controle Biológico, Práticas de Conservação de
Solos e, inclusive, no uso com critérios técnicos
de agrotóxicos.
Para o presidente da FEAPr, engenheiro
agrônomo Luiz Lucchesi, a Carta de Pato Branco será um documento fundamental para dar
um norte do Paraná nos assuntos relacionados
à segurança alimentar.
O secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, afirmou que
a profissão de engenheiro agrônomo é uma
das mais organizadas do Brasil. O presidente
do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, disse que os engenheiros agrônomos ocupam um
papel fundamental no processo de evolução da
agricultura. E Clodomir Ascari, presidente da
AEAPB e da comissão organizadora do evento, citou que o importante é produzir em larga
escala, sempre respeitando a qualidade dos
produtos.
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conteúdos
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