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A cada novo ano é praticamente um ritual reservar 
aquele momento de balanço do período que passou. É o 
momento de refletir e buscar inspiração para planejar o 
futuro. Por isso, elaboramos nesta primeira edição do ano 
um balanço das nossas realizações, mostrando o quanto 
tivemos sintonia e integração de ações visando melhorias 
para a nossa entidade. 

No ano passado, tivemos o lançamento do nosso novo 
site, que foi repaginado e ganhou funcionalidades. Inau-
guramos uma nova sede para a regional de Curitiba, o 
que proporcionou melhores instalações e aumentou a 
produtividade. 

E foram muitas as ocasiões que reunimos profissionais 
das Engenharias, Agronomia e de outras áreas do conhe-
cimento, além de estudantes, empresários e governantes. 

Um dos momentos mais importantes foi, sem dúvida, 
receber a 73.ª Semana Oficial da Engenharia e da Agro-
nomia (Soea), em Foz do Iguaçu. Tivemos valorosas 
lições como anfitriões desse que é o evento mais impor-
tante do nosso setor, e reunimos um precioso capital hu-
mano. Foram dias e debates de aprimoramento, confra-
ternização e promoção do desenvolvimento profissional.  

Em 2016, foram veiculadas campanhas de valoriza-
ção profissional com anúncios e outdoors em diversas 
cidades do Estado, além de reportagens alusivas ao 
exercício da profissão, por meio de parceria com a Rádio 
Band News FM. E é nesse mesmo sentido que convida-
mos todos a começar 2017 conosco, inspirados na con-
tinuidade das boas ações realizadas e cheios de dispo-
sição e coragem para enfrentar os desafios que vierem 
neste novo ciclo que inicia.

Engenheiro Civil 
Joel Krüger 

Presidente do Crea-PR

26

28

33

36

38

40

A posse dos novos 
conselheiros do Crea-PR

Debates importantes  
na Câmara Federal  

e novidades para 2017

Trabalho do Crea-PR 
 junto às médias  

e pequenas empresas

O futuro da logística  
no Estado

Fique por dentro 

Novidades e realizações  
das Regionais

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”.

14 CONFIRA  
OS TRABALHOS 
SELECIONADOS 

NO CONTECC

24 PLANO DE  
SUSTENTABILIDADE  

ÀS PEQUENAS  
E MÉDIAS EMPRESAS

6
OS PRINCIPAIS 
ACONTECIMENTOS 
DE 2016

ÍNDICE

17OS DESTAQUES  
DO EVENTO  
E A DISCUSSÃO  
SOBRE COBRANÇA  
DA ENERGIA SOLAR

r e v i s t a
CREA-PR 5



CAPA

Campanha Dia do Engenheiro

O ano que passou deixou ótimas lembranças. 
Oportunidades de crescimento profissional  
e aprimoramento técnico, e também importantes 
avanços e conquistas para o nosso setor.
Confira alguns dos destaques de 2016!

RETROSPECTIVA 2016

O Crea-PR lançou também 
campanha em homenagem ao 
Dia do Engenheiro Agrônomo, 

comemorado em 12 de outubro.  
O slogan da campanha foi 
‘O trabalho dele é o nosso 

alimento’. Foram veiculados 
outdoors em Curitiba, Apucarana, 
Cascavel, Guarapuava, Londrina, 

Maringá, Pato Branco, Ponta 
Grossa, Foz do Iguaçu, Cornélio 

Procópio e Toledo, além de peças 
em veículos de comunicação  

e redes sociais.

Para comemorar a data,  
celebrada em 11 de dezembro, 
foram veiculados outdoors em 
diversas cidades do Estado,  
bem como um anúncio alusivo  
à data em rádios de Curitiba e do 
interior. O mote da campanha foi  
“A engenharia movimenta  
o mundo”. Por fim, uma parceria 
com a Rádio Band News FM 
em Curitiba permitiu que fossem 
veiculadas diversas reportagens 
alusivas ao exercício da profissão.

Aplicativo
Os participantes de diversos eventos promovidos pelo Crea-PR em 2016 
puderam utilizar o novo aplicativo desenvolvido pelo Conselho para facilitar  
o acesso às informações de cada encontro. A 73.ª Semana Oficial da 
Engenharia e da Agronomia (Soea), 3.º Congresso Técnico e Científico 
da Engenharia e da Agronomia (Contecc) e 9.º Congresso Nacional de 
Profissionais (CNP) foram alguns deles. Com a nova ferramenta, o público 
pode verificar conteúdos e dados sobre a 73.ª como a programação; consultar 
o currículo dos palestrantes; receber notificações sobre o início das palestras 
favoritas; e visualizar o mapa em tempo real de transporte entre os hotéis e o 
local do evento; a listagem com horários disponíveis para transporte;  
as atrações turísticas; restaurantes; previsão do tempo; planta baixa do evento; 
patrocinadores; boas práticas do sistema; e os homenageados do mérito.
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9º Seminário de Fiscalização e 25º Fórum de Inspetores
Curitiba recebeu dois importantes eventos promovidos pelo Crea-PR, em setembro de 2016: o Seminário de Fiscali-

zação (9.ª edição) e o Fórum de Inspetores (25.ª edição). Diversos profissionais da área de gestão de fiscalização e ins-
petorias, assessores de Câmaras Especializadas, conselheiros do Crea-PR, agentes e inspetores de diversas localidades 
do Paraná, além de autoridades ligadas à área, prestigiaram os encontros que, pela primeira vez, foram unificados na 
Universidade Positivo, em ambiente compartilhado, porém com atividades paralelas, integrando os participantes.

A unificação dos dois eventos foi motivo de elogios feitos pelos membros que compuseram a mesa solene. O obje-
tivo dos eventos foi promover a interação da equipe de fiscalização do Crea-PR, que trabalha para resguardar a socie-
dade de danos que possam ocorrer pela ausência de profissionais habilitados na execução das obras e dos serviços de 
Engenharia e Agronomia. 

No Fórum foram integradas as 35 inspetorias do Conselho no Paraná para discutir o exercício profissional de fisca-
lização. O Seminário também integrou os agentes fiscais para o debate sobre procedimentos de fiscalização e sobre o 
Manual de Fiscalização do Crea-PR.

Realizações da área de Perícia

Novo website do Crea-PR
Com uma identidade visual moderna e nova organi-

zação de conteúdo por áreas, o canal tem acessibilidade 
para pessoas com deficiência e é responsivo, ou seja, o 
conteúdo se adapta ao dispositivo de onde é acessado, 
como aparelhos celulares ou tablets.

Para este desenvolvimento, foram aplicados a Car-
tilha de Usabilidade (parte do Projeto Padrões Web 
em Governo Eletrônico e-PWG) e conceitos de arqui-
tetura da informação. Houve ainda a preocupação em 
codificar um site que garanta ótima experiência e pa-
dronização de manutenção posterior.

O presidente do Crea-PR, engenheiro civil 
Joel Krüger, recebeu integrantes da diretoria do  
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia do Paraná (Ibape-PR), para discutir 
questões relativas ao 19.º Congresso Brasileiro de 
Engenharia de Avaliações e Perícias (Cobreape), 
que será realizado este ano, no Paraná. “Esta-
mos muito ansiosos, pois desde 1977 o Paraná 
não organiza este evento. Vamos trabalhar para 
realizar um excelente congresso, contando com o 
apoio do Crea-PR”, ressaltou o engenheiro civil 
Luciano Ventura, presidente do Ibape-PR. 

A Comissão de Engenharia de Avaliações, 
Vistorias e Perícias (CAVP) reforçou o 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 
profissionais vinculados ao Sistema Confea/Crea 
e Mútua especializados em avaliações, perícias e 
laudos técnicos, uma demanda da categoria jurí-
dica exigida pelo novo Código de Processo Civil. 

Com a integração cada vez mais forte entre o 
Departamento de Fiscalização (Defis) e as Câ-
maras Especializadas, foi criada a figura do Ges-
tor de Fiscalização, um conselheiro nas Câmaras 
que vai atuar diretamente junto ao setor de plane-
jamento e controle, para promover debates sobre 
os assuntos a serem fiscalizados, bem como uma 
fiscalização ainda mais estruturada, detalhada 
e integrada. Outra novidade foi o fortalecimento 
da participação dos Inspetores Locais de cada 
Regional, considerando que eles têm uma visão 
local dos casos, podendo tanto sugerir assuntos 
a serem trabalhados junto às Câmaras Especiali-
zadas, como indicar locais para encaminhamento 
da fiscalização, de acordo com os temas já apre-
sentados. Esse novo modelo ainda prevê desdo-
brar os debates em ciclos quadrimestrais com o 
objetivo principal de tornar a ação mais dinâmica, 
ajustando possíveis necessidades de forma ime-
diata e avaliando os resultados para inserção nas 
rotinas de fiscalização já existentes.

Nova unidade em Curitiba
A regional Curitiba do Crea-PR, que abriga a inspetoria local 

e os departamentos de Fiscalização e de Relações Institucionais, 
inaugurou novas instalações. Localizado na Rua Padre Germano 
Mayer, 1.169, no Bairro Alto da XV, o local irá otimizar cada vez mais 
os espaços, integrando outras áreas que também estavam em locais 
inadequados. Agora, a regional conta com uma infraestrutura para 
prestar um serviço melhor ao cliente – atualmente, a inspetoria atende 
entre 60 e 70 profissionais da engenharia por dia.
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Eventos e conquistas das regionais
Foram muitos os eventos e atividades realizados nas oito regio-

nais do Crea-PR em 2016. Todas elas ofereceram aos profissionais 
workshops e cursos técnicos de aperfeiçoamento, ao longo do ano. 
Também todas as praças tiveram eleições e novas diretorias assu-
mindo. E a regional de Guarapuava, responsável pelo atendimento 
das inspetorias de Guarapuava (sede), Irati, Laranjeiras do Sul e 
União da Vitória, recebeu novas instalações. 

73ª SOEA
A 73.ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea) reuniu 3,5 mil 

profissionais em Foz do Iguaçu, entre os dias 29 de agosto e 1.º de setembro de 
2016. Promovido pelo Sistema Confea/Crea e Mútua, o evento recebeu partici-
pantes de todas as regiões do país, motivados pelo tema “A engenharia a favor 
do Brasil: mudanças e oportunidades”. O Paraná sediou a Soea pela sexta vez, 
contando com uma programação que incluiu 43 palestrantes e uma grade extensa 
de atividades. 

Em paralelo, ocorreu a 3.ª edição do Congresso Técnico Científico da Enge-
nharia e da Agronomia (Contecc), com 550 trabalhos apresentados e 21 selecio-
nados como os melhores. Durante a semana, também foi realizada a ExpoSoea, 
feira tecnológica com 40 expositores.

O encerramento da Soea foi marcado pela leitura da Carta de Foz do Igua-
çu, documento em que o Sistema Confea/Crea e Mútua se compromete com 
ações que visam ao fortalecimento do profissional da área tecnológica nacio-
nal e à inserção dos engenheiros na definição e execução de política públicas.  
O evento ainda contou com uma equipe de comunicação que desenvolveu di-
versos materiais, como uma revista de 60 páginas entregue aos participantes, 
e matérias divulgadas em um canal on-line especial do jornal Gazeta do Povo.

Como 2016 foi ano eleitoral, 
aconteceu a tradicional Agenda 
Parlamentar, programa que en-
volveu 600 profissionais e entre-
gou propostas para candidatos 
às Prefeituras de 39 municípios 
paranaenses. Foram 237 parece-
res elaborados e encaminhados 
aos candidatos a vereadores e 
prefeitos em todo o Paraná, por 
meio das Propostas para Planos 
de Governo, e que auxiliaram os 
partidos políticos e candidatos a 
elaborarem os seus respectivos 
Planos de Governo. 

Além da 73.ª Soea, a cidade de Foz do Iguaçu recebeu diversos ou-
tros eventos voltados para profissionais do Sistema ao longo de 2016. 
Com o apoio do Crea-PR, foi realizado em maio o 88.º Encontro Nacio-
nal da Indústria da Construção. No evento, que reuniu empresários da 
construção civil, foi anunciado um conjunto de medidas a serem defen-
didas pelas empresas vinculadas à Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), em defesa da ética nas relações empresariais. 
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Também em Foz, no final de 
novembro, aconteceu o 42.º En-
contro Paranaense de Entida-
des de Classe (EPEC). Durante 
o evento foram homenageados 
os profissionais que venceram o 
Prêmio Destaque Profissional. 
Eles foram escolhidos por meio 
do Colégio de Entidades de Clas-
se – CDER-PR, Colégio de Ins-
tituições de Ensino – CIE e do 
Colégio de Inspetores – CI, com o 
apoio do Crea-PR. 

Outros eventos que aconteceram em Foz fo-
ram o 9.º Congresso Estadual de Profissionais 
(CEP), em junho, e o Congresso Nacional de 
Profissionais (CNP), em setembro. O Crea-PR, 
de maneira única e pioneira em relação aos de-
mais Conselhos do Brasil, promoveu reuniões 
preparatórias nas 35 Inspetorias que compõem 
as suas oito Regionais, com a finalidade de co-
lher propostas dos diversos setores das Enge-
nharias, atendendo às demandas de todas as 
regiões do Estado. Nas reuniões preparatórias 
foram cadastradas 259 propostas, com as 399 
cidades paranaenses envolvidas. 

No CNP, organizado pela Comissão Or-
ganizadora Nacional do Confea, foram ava-
liadas as propostas sistematizadas vindas 
de todos os Estados do Brasil. A primeira 
etapa da 9.a edição do Congresso Nacio-
nal de Profissionais recebeu 774 profis-
sionais de todo o Brasil e teve como tema 
central ‘O Sistema Confea/Crea e Mútua 
em defesa da Engenharia e da Agronomia 
Brasileiras’.

Das 20 propostas do Paraná, 16 se tor-
naram Propostas Nacionais Sistematiza-
das, pela junção de propostas de temas 
correspondentes.  

O Centro Universitário de Maringá (UniCesumar) sediou a 23.ª edição 
do Fórum de Docentes, evento realizado pelo Crea-PR e destinado a diri-
gentes e coordenadores de cursos de nível técnico e superior (graduação 
plena e graduação tecnológica) cadastrados junto ao Sistema Confea/
Crea e Mútua, além de conselheiros regionais e federais, autoridades 
e convidados.

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
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SOEA

Eles foram destaques durante a 3ª edição do evento, tanto pelo 
desenvolvimento de temas importantes em diferentes áreas de 
atuação quanto pela relevância para as comunidades alcançadas

CONHEÇA QUATRO 
TRABALHOS TÉCNICOS 
E CIENTÍFICOS 
APRESENTADOS NO 
CONTECC

O Paraná recebeu o 3.o Congresso Técnico Científico da Engenharia e da 
Agronomia (Contecc), oportunidade para o meio acadêmico divulgar os traba-
lhos desenvolvidos em diversas instituições brasileiras e por profissionais atu-
antes no mercado. O evento aconteceu em agosto do ano passado, em Foz do 
Iguaçu, durante a 73.ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), 
promovida pelo Sistema Confea/Crea e Mútua. 

O Contecc tem o objetivo de impulsionar novas soluções e transmite um le-
gado para a sociedade, afirmou o engenheiro agrônomo Geraldo Baracuhy, um 

Título do Artigo: Avaliação 
biométrica de pomeleiro Star Ruby 
sob diferentes porta-enxertos  
no semiárido do Ceará

Modalidade: Agronomia

Autores: Francisco Leandro Costa 
Loureiro, Kássio Ewerton Santos Sombra, 
Alexandre Caique Costa e Silva, Orlando 
Sampaio Passos e Debora Costa Bastos

Instituição: IFCE – Limoeiro do Norte/
CE, EMBRAPA Mandioca e Fruticultura 
– Cruz das Almas/BA e EMBRAPA 
Semiárido – Petrolina/PE

Cidade: Limoeiro do Norte-CE, Cruz das 
Almas/BA e Petrolina/PE

Resumo: O pomelo ‘Star Ruby’ (Citrus 
paradisi Macfad.) é muito valorizado no 
mercado internacional pela coloração 
avermelhada da polpa, obtendo qualidade 
nas regiões mais quentes. O delineamento 
foi inteiramente casualizado (DIC), 
em esquema 6 x 4, com seis diferentes 
porta-enxertos e quatro repetições por 
tratamento, listando-se: T1 - Limão ‘Cravo 
Santa Cruz’; T2 - Citrandarin ‘San Diego’; 
T3 - Citrandarin ‘Indio’; T4 - Citrandarin 
‘Riverside’; T5 – Citrumelo ‘Swingle’ e T6 - 
Tangerina ‘Sunki Tropical, transplantadas 
sob espaçamento adensado (5x2m) em 
Vertissolo Hidromórfico Órtico Típico 
(SiBCS). Avaliou-se altura (h), diâmetro 
entre plantas e entre linhas (Dl e Dr), 
calculando-se o volume de copa (V3 ), 
além do diâmetro do caule 10 cm acima  
e abaixo da enxertia, por meio  
de biometrias aos 18, 24, 30 e 36 meses 
após o transplantio. Submeteram-se os 
dados à Análise de Variância e Teste 
de Scott-Knott (P<0,05). Constatou-
se diferença significativa para altura, 
diâmetro e volume de copa. O Limoeiro 
‘Cravo Santa Cruz’ e o Citrandarin 
‘Riverside’ apresentaram melhor 
desempenho como porta-enxertos  
do pomeleiro ‘Star Ruby’, pela rápida 
adaptação e elevado vigor nas condições 
edafoclimáticas do semiárido cearense 
nos três anos iniciais após implantação 
do pomar, o que permite seu uso em 
condições de clima e solo similares.  
Os índices mais baixos de desenvolvimento 
vegetativo foram observados no citrumelo 
‘Swingle’ indicado para plantios com 
elevadas densidades. 

Palavras-chave: Citros, propagação, 
diversificação, grapefruit, nordeste.

dos coordenadores e idealizadores do Contecc. “O Congresso é um braço para 
atender as instituições de ensino e os profissionais em seu exercício pleno. Este 
ano, 38% dos congressistas são de origem profissional”, destacou. Foram mais 
de 700 inscrições, das quais 550 foram selecionadas e 21 classificadas como as 
melhores propostas. Para ampliar a repercussão, os trabalhos serão publicados 
nos anais do evento e em revistas científicas.

Educação e Empreendedorismo
“O Sistema Confea/Crea e Mútua tem contribuído significativamente com 

projetos de ensino, inovação e empreendedorismo. É necessário aumentarmos 
o investimento em educação, alicerce básico de qualquer país desenvolvido”, 
defendeu o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Paraná (Crea-PR), engenheiro civil Joel Krüger. De acordo com ele, o Crea-PR 
também tem valorizado essa aproximação por meio da Revista Técnico Cientí-
fica, inclusive com uma edição especial contendo os trabalhos destacados no 
Contecc. 

O conselheiro federal do Paraná Wiliam Alves Barbosa atuou como ava-
liador dos trabalhos. 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 a professores universitários do Paraná 
e de outros Estados. 

Conversamos com a professora doutora Marlene de Lurdes Ferronato, que 
participou das avaliações na Câmara da Agronomia sob a coordenação do pro-
fessor Edson Perez Guerra, do Centro-Oeste Unicentro Campus Guarapuava. 
Ela é também conselheira do Crea-PR e integra o corpo docente do curso de 
Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) no cam-
pus Pato Branco. Dentre os premiados, Marlene indicou os quatro trabalhos a 
seguir. “A escolha se deve pela melhor apresentação no Contecc e também pela 
importância e relevância dos mesmos”, aponta ela.

É necessário aumentarmos  
o investimento em educação, alicerce 
básico de qualquer país desenvolvido.

JOEL KRÜGER, presidente do Crea-PR

O presidente do Crea-PR, 
engenheiro civil Joel Krüger, 
aponta para um dos banners. 
Todos os trabalhos apresentados 
estavam expostos em painéis 
distribuídos na área do evento. 
Entre o total de participantes,  
o maior número é composto por 
paranaenses: 143 projetos.
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EPEC

Especialmente em um momento de crise, o Paraná sediou  
evento que deixa de legado a importância do envolvimento  
dos profissionais, o valoroso papel da classe para a sociedade  
e como retomar o crescimento com esforço conjunto

42º EPEC

O final do ano passado foi marca-
do pela realização do 42.º Encontro 
Paranaense de Entidades de Classe 
(EPEC), entre os dias 24 e 25 de no-
vembro, em Foz do Iguaçu. O assun-
to escolhido para essa edição foi a 
importância do associativismo e das 
entidades de classe para o Sistema 
Confea/Crea e Mútua, e reuniu profis-
sionais das áreas tecnológicas, gesto-
res e representantes de Entidades de 
Classe do Paraná, Conselheiros Re-
gionais do Crea-PR e representantes 
das engenharias, agronomia e geoci-
ências de outros Estados. “O CDER é 
um instrumento criado para a discus-

são dos temas que importam a todas 
as nossas entidades. Ele conta com 
apoio total de todos os funcionários do 
Crea-PR para sua viabilização. Vejo 
no EPEC uma janela de oportunida-
des para buscar recursos e formas de 
ajudar as Entidades de Classe e para 
valorizar os profissionais do setor”, 
declara o engenheiro civil Samir Jor-
ge, coordenador estadual do Colégio 
de Entidades Regionais (CDER-PR).

Outra questão destacada no even-
to foi o pensamento e a importância 
do associativismo como mecanismo 
de fortalecimento e de reinvindica-
ções de interesses junto à sociedade. 

Para tanto, autoridades que já foram 
presidentes do Confea em gestões 
anteriores estiveram presentes para 
mostrar cenários da situação do país 
em relação às profissões, e a relevân-
cia das Entidades de Classe como 
mobilizadoras e articuladoras dos in-
teresses em âmbito nacional. Confira 
alguns depoimentos sobre o assunto!

“Em 2017, em torno de 20% do 
valor arrecadado com as ARTs deve 
ser destinado ao apoio de projetos de 
entidades de classe por meio do pro-
cesso de chamamento público, valor 
bem acima de anos anteriores”, Joel 
Krüger, presidente do Crea-PR. 

  RELEVÂNCIA DA 
    REPRESENTAÇÃO PELAS
ENTIDADES DE CLASSE

Título do artigo: Integração de 
redes de infraestrutura urbana – 
Sistema Infravias

Modalidade: Civil

Autores: Aloisio Pereira da Silva, Carlos 
Loch e Beverly T. Kuhn

Instituição: UFSC – Florianópolis/SC, 
Texas A&M Transportation Institute – 
Texas/USA

Cidade: Florianópolis/SC e Texas/USA

Resumo: O artigo teve como objetivo 
apresentar o desenvolvimento  
e os resultados da implementação 
de modelo de vala técnica (sistema 
INFRAVIAS) em um projeto piloto 
dentro do Parque Tecnológico “Sapiens 
Parque”, que incluem elementos  
de sustentabilidade ambiental, social  
e econômica, relacionados  
ao planejamento e cadastro urbano, 
integração entre o desenho urbano  
e as infraestruturas subterrâneas, 
eficiência, economicidade, 
transparência pública e programas 
ambientais e comunitários. O modelo  
de vala técnica apresentado substitui  
as redes de infraestrutura hoje 
construídas sob as ruas e concentra 
estas na calçada e ciclovia, em um 
sistema subterrâneo, reduzindo  
as intervenções na rua durante  
a construção, manutenção, operação 
e expansão destas instalações. Este 
sistema subterrâneo substitui a 
construção individualizada de redes 
de gás natural, água potável, hidrante, 
telefone, TV a cabo, dados, eletricidade 
e iluminação pública, e engloba estas 
redes em uma única vala na calçada, 
inseridas em uma calha feita de plástico 
reciclado, projetada com o conceito 
de “dispositivo a prova de falhas”. 
Este modelo utiliza a ciclovia para a 
implementação de instalações de esgoto, 
gasoduto de alta pressão, rede de água 
reciclada e adutora, tendo anexo sistema 
de drenagem de águas pluviais, alinhado 
com os critérios de sustentabilidade, 
pois coleta, armazena e filtra a água das 
chuvas para reutilização ou devolvê-la 
limpa para a natureza. 

Palavras-chave: Infraestrutura urbana, 
instalações compartilhadas, vala 
técnica, Sistema INFRAVIAS.

Título do artigo: Geotecnologias 
para o mapeamento temático  
dos índices de aridez e classes  
de desertificação na microrregião de 
Umbuzeiro/PB
Modalidade: Agronomia

Autores: Herlanne Campos Porto, George 
do Nascimento Ribeiro, Paulo Roberto 
Megna Francisco, Jéssica Sabrina Ovídio 
de Araújo e Julio Cesar Rodrigues de Sales

Instituição: UFCG – Campus Sumé/PB, 
UFPB – Campus Areia/PB

Cidade: Sumé-PB e Areia/PB

Resumo: O índice de aridez é bastante 
utilizado nos estudos para a determinação 
de áreas secas e, principalmente, nos 
estudos do processo de desertificação. 
Este trabalho teve como objetivo principal 
promover o uso de geotecnologias 
para o mapeamento temático dos 
índices de aridez e posterior classes 
de desertificação, para demonstrar 
as relações existentes e as dinâmicas 
espaço-temporal na microrregião 
de Umbuzeiro/PB. Os mapas finais 
correspondentes aos IA’s e classes 
de desertificação foram elaborados 
com a utilização do Software Surfer 10. 
O município de Umbuzeiro foi o que 
apresentou melhor IA dentre todos da 
microrregião. No ano de 2015, todos 
os municípios tiveram uma diminuição 
significativa no IA, em relação a todos 
os anos estudados. Contudo, nesse ano 
Natuba se sobressaiu ao ser comparado 
com os outros municípios da microrregião. 
Possivelmente o baixo índice 
pluviométrico, as elevadas temperaturas e 
a topografia local influenciam diretamente 
no IA da microrregião de Umbuzeiro, 
assim como fenômenos climáticos, como 
por exemplo, o ENOS. 

Palavras-chave: Software Surfer, 
krigagem, desertificação.

Título do artigo: Uso de piloto 
automático com sinal RTX  
na semeadura de trigo em curva 
aberta e fechada

Modalidade: Agronomia

Autores: Cristhian Suttor Bettio, 
Diandra Ganascini, Carlos Alexandre 
Wunsch, Lucas Domingos Renosto  
e Flávio Gurgacz

Instituição: UNIOESTE

Cidade: Cascavel-PR

Resumo: O uso de sistema de piloto 
automático na agricultura está, cada 
vez mais, ganhando espaço, pois é uma 
ferramenta que auxilia no deslocamento 
preciso das máquinas. Além de 
aumentar a capacidade efetiva, 
possibilita o aumento da jornada de 
trabalho e da qualidade de semeadura. 
O trabalho teve por objetivo comparar o 
sistema de piloto automático com piloto 
manual em trajeto de curva aberta (T1) 
e curva fechada (T2), na operação 
de semeadura do trigo. Os ensaios 
foram realizados com um conjunto 
(trator + semeadora) equipado com 
piloto automático hidráulico integrado 
e habilitado ao sinal de correção RTX 
Center Point®. As avaliações foram 
feitas sete dias após a emergência 
da cultura, por meio de medições 
manuais da largura de dez passadas, 
em sete pontos aleatórios de cada 
tratamento (T1 e T2). Observou-se 
que, independentemente do tipo de 
direcionamento e percurso, houve 
grande porcentagem de espaçamentos 
falhos, porém, o uso de piloto 
automático aumentou o número de 
espaçamentos aceitáveis e reduziu os 
espaçamentos duplos, em relação ao 
piloto manual. Em percurso de curva 
aberta, tanto para piloto automático 
quanto para manual, os valores de 
espaçamentos médios estão mais 
distantes do espaçamento referência 
(17cm) e em curva fechada estão mais 
próximos. Sendo assim, é possível 
evidenciar que o piloto automático pode 
aumentar a qualidade de semeadura, 
ainda que existam altos índices de erros. 
 

Palavras-chave: Agricultura de 
precisão, Autodirecionamento, GPS.
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9º Ciclo do Prêmio Crea-PR da Qualidade

No último dia do EPEC, também foi celebra-
da a cerimônia de encerramento do 9.º Ciclo do 
Prêmio Crea-PR da Qualidade (PCQ), coordena-
do pelo Colégio Regional de Entidades (CDER), 
que neste ano teve a participação de 55 Entida-
des de Classe inscritas. Todas trabalharam pela 
melhoria em seu sistema de gestão. Ao final do 
ciclo anterior, surgiram sugestões e debates para 
fazer deste prêmio a melhor ferramenta de evo-
lução para as entidades participantes. E durante 
este ciclo o objetivo foi alcançado.

Receberam o prêmio os três primeiros colo-
cados em cada uma das categorias: pequenas, 
médias e grandes Entidades de Classe. Além 
dessas, teve premiação pelos critérios de exce-
lência, destaques regionais e maior evolução. 
As Entidades de Classe apresentaram seus 
trabalhos e quatro delas concorreram ainda 
ao Prêmio Inovação e Boas Práticas, com a 
escolha dos melhores por votação. Confira os 

vencedores das categorias principais no site do 
Crea-PR.

O presidente do Crea-PR anunciou o início do 
próximo ciclo para o 10.º Prêmio Crea de Quali-
dade, que será finalizado em novembro de 2017. 
“Parabéns a todas as entidades de classe que 
participaram do 9.º PCQ, às que receberam prê-
mios e àquelas que desta vez não receberam, 
mas que também se dedicaram. E vamos rumo 
ao próximo ciclo”, disse Joel Krüger, que anun-
ciou ainda uma novidade. “Estamos iniciando 
uma nova fase no Crea-PR, onde todos os do-
cumentos para os profissionais serão eletrôni-
cos com certificação digital. Simbolicamente, a 
adesão ao 10.º PCQ foi feita de maneira digital, 
o que para nós tem um significado muito gran-
de, pois colocamos o Crea-PR na vanguarda do 
serviço público com essa certificação digital. Pa-
rabéns a toda a equipe que trabalhou para que 
essa nova fase fosse possível”, concluiu.

3º Prêmio Destaque Profissional
Durante o Encontro, profissionais foram laureados na 3.ª edição do Prêmio Destaque Profissional, nas cate-

gorias “Profissional Destaque 2016, Carreira Destaque 2016 e Educador Destaque 2016”. A homenagem é uma 
iniciativa dos colegiados de entidades de classe, das instituições de ensino e inspetores e tem o objetivo de reco-
nhecer aqueles que exercem atividades profissionais da Engenharia e Agronomia com alto nível de competência. 

No total, foram premiados 24 profissionais de diversas regiões do Estado, que tiveram atuações destacadas 
e que foram eleitos por mais de 500 profissionais representantes de entidades de classe, conselheiros, inspe-
tores e instituições de ensino no Paraná. Confira os nomes destacados de cada regional no site do Crea-PR.

Aprimoramento  
das Entidades de Classe

As Entidades de Classe têm participado do Sistema Confea/Crea 
e Mútua com o objetivo de representar e desenvolver atividades que 
visem à valorização dos profissionais e das entidades. O evento tra-
tou especialmente do interesse das entidades com oferta de oficinas 
e minicursos técnicos que ocorreram simultaneamente. 

O presidente do Crea-PR Joel Krüger deixou uma mensagem de 
otimismo para as Entidades de Classe. “Nós atravessamos um pe-
ríodo de transição e adaptação, mas com certeza em 2017 teremos 
uma recuperação e nossas entidades de classe sairão muito mais 
fortalecidas, desenvolvendo bons eventos, palestras e outras ativi-
dades”, declarou.

“É papel das entidades de classe 
defender os interesses dos profissio-
nais, além de elaborar o Código de 
Ética e as tabelas de honorários, que 
são elementos muito importantes na 
atuação de todos, o que coloca as 
entidades em um papel essencial 
para a existência e funcionamento 
do Sistema Confea/Crea e Mútua”, 
ex-presidente do Confea, engenheiro 
civil Marcos Tulio de Melo.

“Se todas as entidades se dispu-
serem a trocar experiências, firmar 
parcerias, todos nós ganharemos. É 
preciso unir esforços e forças para 
termos uma engenharia paranaense 
melhor, atuante e presente nacio-
nalmente”, presidente do Instituto de 

Engenharia do Paraná (IEP), enge-
nheiro eletricista Nelson Luiz Gomez. 

Já o engenheiro eletricista Henri-
que Luduvice, ex-presidente do Con-
fea e diretor geral do DER, palestrou 
sobre o papel valoroso dos profissio-
nais da área no desenvolvimento do 
país. Ele lembrou que os trabalhos 
das áreas da engenharia detêm boa 
parte do produto interno bruto brasi-
leiro e listou importantes obras recen-
tes executadas com sucesso como 
novas áreas em aeroportos, estádios, 
praças de esportes, entre outras. “Es-
tes profissionais têm a capacidade de 
transformar ciência em tecnologia, 
conhecimento em produção”, afir-
mou o palestrante.

Homenagens
Durante o 42.º EPEC, algumas autoridades presentes receberam placas de homenagem, entregues pelo presidente do Crea-PR, 

Joel Krüger.  O primeiro homenageado foi o engenheiro civil Rubens Curi, presidente do Crea-PR gestão 1979 – 1984, pelo valoroso 
trabalho realizado em sua gestão, durante a qual propiciou a construção da sede do Crea em Londrina, que teve obras de reforma e 
ampliação concluídas neste ano. Em seguida, representando a UFPR, o engenheiro eletricista Horácio Tertuliano dos Santos Filho, e o 
presidente do IEP, engenheiro eletricista Nelson Luiz Gomez, receberam placas de homenagem em reconhecimento às entidades como 
precursoras do Sistema Confea/Crea e Mútua.

Os engenheiros Marcos Tulio de Melo, presidente do Confea de 2006 a 2011, e Henrique Luduvice, presidente do Confea de 1994 
a 1999, receberam a homenagem como reconhecimento aos serviços prestados em prol das profissões do Sistema Confea/Crea e 
Mútua. E o presidente Krüger foi homenageado pelo presidente da Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos, engenheiro 
agrônomo Nilson Cardoso, recebendo uma placa em nome de todos os engenheiros agrônomos da entidade.

r e v i s t a
CREA-PR 19r e v i s t a

CREA-PR18



ENERGIA SOLAR

Um dos minicursos oferecidos durante o 42.º EPEC tratou especialmente da 
Energia Solar e a discussão sobre a realidade paranaense. Para tornar a auto-
geração desse tipo de energia vantajosa ao consumidor, o Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) lançou, em 2015, o convênio ICMS 16/2015, que au-
toriza Estados a concederem isenção do imposto incidente sobre a eletricidade 
trocada entre o cliente e a distribuidora. Tal condição impede que o usuário seja 
tributado pela porção energética que produz, que não aproveita diariamente e 
‘empresta’ à rede, podendo voltar a consumir em outros momentos. A medida 
fornece a possibilidade de somar créditos e obter descontos nas contas de luz e 
é consequência do lançamento, em 2012, da resolução 482 da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel). 

A polêmica atual sobre o assunto no Estado do Paraná acontece porque, em 
março de 2016, uma nova versão revisada da normativa – a 687 – foi tornada pú-
blica, com mais incentivos para facilitar o desenvolvimento de tecnologias lim-
pas. Mas, segundo o conselheiro e coordenador da Comissão de Engenharia 
de Avaliações, Vistorias e Perícias do Crea-PR, engenheiro mecânico Ricardo 
Vidinich, o Paraná cobra imposto sobre o consumo. 

Um levantamento do jornal Gazeta do Povo, realizado em junho de 2016, 
apontou que a cobrança no Paraná de 29% de ICMS sobre a energia consumi-

A POLÊMICA  
TAXAÇÃO SOBRE  
O USO DA
ENERGIA SOLAR

da pelo usuário é uma das mais altas do país, atrás somente de Minas Gerais, 
onde a alíquota geral chega a 30%. Por outro lado, naquela época, 16 Estados 
já garantiam a isenção total da cobrança. Com isso, em menos de um ano, já 
perceberam o número de conexões aumentar. Um dos exemplos foi o Estado 
do Rio de Janeiro. De março de 2015 até junho do ano passado, houve o cresci-
mento de 49 para 343 unidades geradoras.

A cobrança é efetuada pela compensação em até 60 meses entre a energia 
gerada e a consumida pela mini ou microusina. A geradora recebe créditos pela 
geração e é cobrada pelo consumo pela distribuidora, que no Paraná é a Copel. 
A diferença sofre a tributação, segundo explicação da assessoria de imprensa 
da Secretaria Estadual da Fazenda, que ainda afirmou: “não há previsão de 
adesão do Paraná à isenção para mini ou microgeração”. 

Sendo assim, o Estado não seguiu a tendência de quase todos os outros 
Estados brasileiros. Ainda segundo a assessoria de imprensa, o Paraná con-
cedeu benefício fiscal – que é isenção tributária – conforme estabelece o item 
21-A, do Anexo I, do RICMS do PR (de 2012), nas seguintes situações: saídas 
internas, e relativamente ao diferencial de alíquotas, das máquinas, aparelhos 
e equipamentos industriais relacionados, destinados a CGH – Centrais Gera-
doras Hidrelétricas ou a PCH – Pequenas Centrais Hidrelétricas, definidas 
conforme Resolução n. 652 (dez/2003), da Aneel.

Um levantamento 
do jornal Gazeta 
do Povo, realizado 
em junho de 2016, 
apontou que a 
cobrança no Paraná 
de 29% de ICMS 
sobre a energia 
consumida pelo 
usuário é uma das 
mais altas do país

A POLÊMICA  
TAXAÇÃO SOBRE  
O USO DA
ENERGIA SOLAR
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PROGRAMA DE APOIO

Novo produto 
apresentado pelo 
CDER foi debatido  
e definido durante  
o 42º EPEC e deve 
ser implantado ainda 
no início de 2017

Em dezembro do ano passado, durante a 38.ª Reunião Estadual do 
Colégio de Entidades Regionais (CDER), foi apresentada aos coordenado-
res a primeira versão do Programa de Sustentabilidade das Entidades de 
Classe (Proec). Ele será implantado no início deste ano e tem como objetivo 
principal recuperar, organizar e melhorar os modelos de gestão das entida-
des com registro no Crea-PR. 

Durante as discussões, que aconteceram no 42.º Encontro Paranaense 
de Entidades de Classe (EPEC) em Foz do Iguaçu, e até mesmo antes 
do evento em reuniões realizadas nas regionais do Crea-PR, várias Enti-
dades de Classe manifestaram os problemas financeiros pelos quais estão 
passando, decorrentes da impossibilidade legal dos repasses de ARTs na 
forma como eram historicamente feitos. Segundo o engenheiro civil Sa-
mir Jorge, coordenador estadual do CDER, a partir deste debate, a pre-
sidência do Crea-PR solicitou ao DRI a elaboração de um programa de 
sustentabilidade para oferecer apoio às pequenas e médias Entidades 
de Classe do Estado.  

O presidente do Crea-PR Joel Krüger explicou durante a apresen-
tação do Proec que ele será amplamente discutido com as entidades 
de classe, conselheiros, inspetores e profissionais de todo o Estado 
antes de sua implantação. Tanto é que nesta apresentação inicial no-
vas ideias já foram inseridas no programa. “Nosso objetivo é dar mais 
sustentabilidade em diversas áreas às nossas entidades, seja na parte 
de recuperação de débitos, organização, seja no modelo de gestão”, 
destacou. Na primeira reunião deste ano, o planejamento das ações do 
Proec foi apresentado aos coordenadores do CDER e aprovado.

  CDER APRESENTA  
   PLANO DE SUSTENTABILIDADE
PARA ENTIDADES DE CLASSE

Níveis de envolvimento
A iniciativa veio em um momento bastante oportuno tanto para as enti-

dades que encontram alguma dificuldade financeira quanto para aquelas 
que estão em boas condições, mas querem melhorar ainda mais seus indi-
cadores. Samir Jorge, coordenador estadual do CDER, explica ainda que 
o programa oferece três níveis de envolvimento: a solução dos problemas 
para aquelas entidades que estejam em situação mais delicada, a organi-
zação para aquelas que precisam facilitar a captação de recursos e ampliar 
o associativismo, e a gestão e o planejamento que auxiliam as entidades 
nas ações futuras de maneira estratégica, tática e operacional. 

Samir garante que o programa terá apoio integral para sua viabi-
lização e balizará todas as ações do Colégio em 2017. “Consideramos 
este programa excelente e temos certeza que trará ações concretas im-
portantíssimas para todas as entidades, mesmo aquelas que não estão 
passando por problemas financeiros”, acredita. “Os últimos dois anos 
foram bastante difíceis para as Entidades de Classe, pois tivemos que 
nos adaptar a uma nova legislação e novos regramentos. Tenho certeza 
que já no início de 2017 este programa do Crea-PR auxiliará significati-
vamente entidades de todo o Estado”, conclui. 

Consideramos este 
programa excelente 
e temos certeza que 
trará ações concretas 
importantíssimas para 
todas as entidades, 
mesmo aquelas que 
não estão passando 
por problemas 
financeiros.

SAMIR JORGE,  
coordenador estadual  
do CDER
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CONSELHEIROS

Oliveira, apresentou no 2.º ENCIC a formação e 
o funcionamento das Comissões, dos Grupos de 
Trabalho e dos Comitês de Estudos Temáticos. 
O contador Leandro Rodrigues França, repre-
sentando o Departamento Contábil e de Pessoal, 
e a facilitadora da Secretaria Geral Ana Cristina 
Barni explicaram ainda aos conselheiros sobre 
procedimentos burocráticos como formulários, 
requisitos obrigatórios, documentos comprobató-
rios e demais questões de ordem administrativa.

Na mesma oportunidade, os conselheiros fo-
ram divididos em grupos para realizar uma ativi-
dade dinâmica de relato de processo, e participa-
ram de palestra coordenada pelo DAT com o tema 
‘Atuação do conselheiro na Câmara Especializada 
e no Plenário e o Relato Eletrônico de Processos 
e Protocolos’. Toda essa integração auxilia a atu-
ação do plenário do Crea-PR, a instância máxima 
do Conselho, que este ano será composto por 110 
conselheiros titulares, e seus respectivos suplen-
tes, indicados por entidades de classe e institui-
ções de ensino com registro no Crea-PR. 

Todos os conselheiros, titulares e suplentes, 
foram convidados a participar do ENCIC e, como 
destacou o engenheiro Nilton Batista Prado, que 
assume seu primeiro mandato como conselhei-
ro, representando a Associação Norte Pioneiro 
de Engenheiros Civis, “esse Encontro é essen-
cial para o bom desempenho do trabalho dos 
conselheiros, e todos os esclarecimentos foram 
válidos, são informações importantes”. 

Outro participante, o engenheiro civil Carlos 
Roberto Wild, completa um ano de mandato repre-
sentando a Associação Regional dos Engenheiros 
e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon, e faz 
coro. “O trabalho do conselheiro no primeiro ano 
é sempre de aprendizado. Principalmente agora 
que o Crea-PR tem a votação eletrônica, é impor-
tante aprender esse sistema e a dinâmica de fun-
cionamento da entidade. Vejo que o conselheiro 
primeiro representa a sua entidade, leva todas as 
informações que o Conselho determina, novas re-
soluções para a Regional. E também analisa pro-
cessos, visando defender a sociedade dos leigos 
e dos profissionais que não atuam de acordo”, 
comenta fazendo uma análise de como foi sua ex-
periência em 2016.

Já o engenheiro Paulo Roberto Santos Nas-
cimento, representante do IEP pelo segundo 
mandato no Crea-PR, reforça a responsabilidade 
de “representar a parte produtiva, a área empre-
sarial que mais contribui financeiramente para o 
Crea e o Confea/Mútua, parte importante porque 
é do trabalho das empresas de engenharia, dos 
profissionais ligados, que se estabelece os vetores 
do desenvolvimento no Estado do Paraná”. Nas-

Pelo segundo ano consecutivo, foi realizado 
o Encontro de Integração de Conselheiros (EN-
CIC), no início de janeiro, iniciativa que marca o 
começo do ano para o Crea-PR e é uma oportu-
nidade de “integrar e oferecer mais subsídios aos 
novos e atuais conselheiros sobre o funcionamen-
to do Conselho, como regimento interno, relato 
de processos, funcionamento das comissões e 
grupos de trabalho, entre outras atividades que 
exercem”, explica o presidente do Crea-PR, en-
genheiro civil Joel Krüger. 

Essa segunda edição aconteceu na sede do 
Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), com 
a reunião de conselheiros e funcionários, um dia 
antes da posse solene dos novos conselheiros 
que assumiram mandato este ano. Para Krüger, 
é essencial “o entrosamento entre os conselhei-
ros, a equipe do Crea-PR e a presidência, para 
a compreensão e o bom andamento do trabalho 
durante o ano”.

Os participantes tiveram uma palestra de 
abertura com o superintendente do Crea-PR, 
engenheiro agrônomo Celso Roberto Ritter, que 
apresentou o organograma, as funções de cada 
Departamento ou Setor do Conselho, como é re-
alizada a gestão descentralizada, por meio das 
Regionais e Inspetorias em todo o Estado, e ain-
da explicou as funções do Conselho e dos conse-
lheiros, em conformidade com a Lei 5.194/1966. 
Ritter também falou do novo Regimento Interno, 
vigente desde agosto de 2016: “o Encontro é espe-
cialmente importante para os novos conselheiros, 
mas também bastante informativo aos demais, 
principalmente porque este ano o Crea-PR traba-
lha com o regimento novo”, destacou.

Já o facilitador do Departamento de Asses-
sorias Técnicas (DAT), Paulo Cesar Sartor de 

cimento iniciou como conselheiro quando ainda 
não acontecia o Encontro e acredita que o ENCIC 
“vem para somar, para que ao iniciar o mandato os 
novos conselheiros possam conhecer as pessoas 
e sua representatividade, porque de uma certa for-
ma toda a Engenharia do Paraná está aqui, área 
civil, agronômica, elétrica”, conclui. Sua expectati-
va para 2017 é de muito trabalho para consolidar a 
imagem do engenheiro perante a sociedade. Com 
a necessidade de grandes mudanças que o país 
terá que fazer, pelos últimos acontecimentos em 
2015 e 2016, ele espera que o setor de Engenharia 
– como um todo – seja chamado, e responsabiliza-
do, para contribuir com este novo país. 

O acompanhamento das reuniões mensais é 
aberto a todos os profissionais vinculados ao Sis-
tema Confea/Crea e Mútua. Para facilitar, desde 
2013 elas são transmitidas ao vivo pelo site do 
Crea-PR. O trabalho dos conselheiros é honorífi-
co (sem remuneração) e é considerado como ser-
viço relevante prestado à nação. O presidente do 
Conselho vai direto ao ponto e explica que o EN-
CIC é “para que os novos conselheiros conheçam 
os procedimentos e normativos do Crea-PR, co-
nheçam os conselheiros em mandato e, já no dia 
seguinte, nas reuniões de Câmara, Comissões e 
no Plenário, que eles possam atuar perfeitamen-
te, em sincronia com os objetivos do Crea-PR de 
atender a sociedade e atender o interesse das 
nossas profissões”.

Oportunidade reúne  
os conselheiros da entidade  
para planejamento, criação  
de relacionamentos e troca  
de informações antes  
do início das atividades

2º ENCONTRO DE 
INTEGRAÇÃO DE 
CONSELHEIROS 
MARCA INÍCIO DE 2017 
NO CREA-PR

Esse Encontro é essencial para 
o bom desempenho do trabalho 
dos conselheiros, todos os 
esclarecimentos foram válidos, 
são informações importantes.

ENGENHEIRO NILTON BATISTA PRADO, 
conselheiro, representando a Associação  
Norte Pioneiro de Engenheiros Civis
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EVENTO

   “ACESSIBILIDADE
NÃO É UM PROBLEMA
  PARA A SOCIEDADE,
      PELO CONTRÁRIO”

Audiência Pública em Brasília debateu o tema  
e contou com Sérgio Yamawaki, representante do Crea-PR, 
como um dos principais interlocutores

O mote era debater a acessibili-
dade das moradias do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida (PMCMV). 
Porém, virou uma ótima oportunida-
de para ampliar as discussões sobre 
o assunto e cobrar soluções em âm-
bito federal. A acessibilidade é um 
dos temas mais importantes para o 
setor e continua em discussão jus-
tamente por não ser colocada em 
prática em muitas obras. “A aces-
sibilidade não é um problema para 
a sociedade, pelo contrário, trata-se 
de uma necessidade real de nos-
sa população, um caminho para a 
inclusão e resgate da cidadania a 
milhões de brasileiros, inclusive a 
nós mesmos daqui a alguns anos”, 
define o engenheiro mecânico Sér-
gio Yassuo Yamawaki, presidente 
da Comissão de Acessibilidade do 
Crea-PR. 

Ele também aponta que a área 
“deveria ser vista com mais atenção, 
pois existem grandes oportunidades 
de produtos e serviços a serem de-
senvolvidos pelos profissionais das 
Engenharias e Agronomia, e pratica-
mente inexistem concorrentes”.

Audiência Pública 
Realizada pelas comissões de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CIDOSO) e de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência (CPD), 
a audiência pública conjunta acon-
teceu na Câmara Federal, no dia 30 
de novembro de 2016. Yamawaki foi 
um dos convidados e comandou boa 
parte da mediação, junto com repre-
sentantes do setor de habitação da 
Caixa Econômica Federal (CEF) e 
do Ministério das Cidades. 

O encontro discutiu os requisi-
tos das Leis Federais 10.048/00 e 
10.098/00, do Decreto Lei 5.296/04 e 
da Lei Brasileira de Inclusão chama-
da LBI (13.146/15). O decreto de 2004 
estabeleceu que todos os condomí-
nios de uso multifamiliar deveriam ter 
todos os seus espaços de uso comum 
interligados por rotas acessíveis. E 
a Lei 11.977/09, que dispõe sobre o 
PMCMV, prevê, no mínimo, 3% das 
unidades habitacionais construídas 
com adaptações ao uso para pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzi-
da. A audiência avaliou se – e como – 
esses pontos estão sendo cumpridos 
nas habitações do Programa, cujas 
regras são estabelecidas pelo Minis-
tério e pela CEF, pois na prática são 
observadas muitas falhas e até mes-
mo a inexistência de acessibilidade 
em alguns empreendimentos.
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É importante reforçar que o 
PMCMV está utilizando recursos 
públicos para permitir a constru-
ção de moradias que não atendem 
à diversidade da população brasi-
leira formada por 45,6 milhões de 
pessoas com deficiência (dados do 
Censo 2010) e 20 milhões de ido-
sos (dados IBGE 2014), e também 
anões, gestantes, crianças de colo, 
hiperobesos, pessoas em reabilita-
ção, entre outros grupos que têm 
grandes dificuldades quando não 
há acessibilidade no local. Não ofe-
recer o uso acessível dos espaços 
significa ferir a garantia a todos do 
direito de ir e vir previsto na Consti-
tuição. Os autores do requerimento 
para a realização da audiência fo-
ram os deputados Eduardo Barbo-

sa (PSDB-MG) e Leandre Dal Pon-
te (PV-PR).

Falta de eficiência
Na ocasião, Yamawaki alertou que 

algumas obras são aprovadas mesmo 
sem contemplarem as normas de 
acessibilidade. Ele defendeu uma 
reformulação dos requisitos funda-
mentais analisados pela equipe da 
Caixa nos projetos habitacionais. 
“Uma maneira de resolver é dar 
mais autoridade aos fiscais que têm 
maior contato com as obras”, suge-
riu. Atualmente, eles não estão aptos 
a impedir o andamento dos empreen-
dimentos. “A falta de autonomia os 
impede de questionar a falta de aces-
sibilidade. Mesmo quando identifi-
cam alguma falha, já que a orienta-

ção é verificar outros requisitos gerais 
das obras”, pontua.  

O assunto só tende a aumentar de 
importância, pois aproximadamente 
80 milhões de brasileiros necessitam 
de casas com acessibilidade, de acor-
do com o engenheiro. Além disso, o 
avanço rápido do crescimento da po-
pulação indica um país, em 2025, com 
mais idosos do que jovens. 

Para a deputada federal Leandre, 
que é vice-presidente da Comissão 
na Câmara Federal, a demanda por 
casas acessíveis é baixa atualmente, 
mas irá crescer muito no futuro, quan-
do a maior parte da população brasi-
leira for idosa. “À medida que os mo-
radores envelhecem, as necessidades 
crescem. Por que não nos preparar-
mos para o futuro?”, questionou.

Bons frutos e destaque  
na atuação de engenheiro 
paranaense

Para o presidente da Comissão de Acessibilidade 
do Crea-PR, o engenheiro mecânico Sérgio Yamawaki, 
o evento foi positivo e deve trazer bons resultados, 
“pois já recebi a proposta de um responsável pelos 
cadernos técnicos da Caixa Econômica para discutir 
onde podemos melhorar a forma de análise dos projetos”. 
Espera-se que também o Ministério das Cidades abra a 
possibilidade de discussões para promover melhorias, 
principalmente em relação à forma de fiscalização.

 Já a deputada federal do Paraná Leandre Dal Ponte, 
que está em seu primeiro mandato, pretende aprofundar 
esta discussão para que haja o aprimoramento dos crité-
rios e procedimentos afetos à acessibilidade no PMCMV. 

Questões mais rotineiras sobre a gestão da acessi-
bilidade junto às ruas, calçadas e prédios públicos tam-
bém foram tratadas, além de uma nova avaliação da 
LBI. Yamawaki está desenvolvendo um material para 
dar subsídios às Comissões da Câmara, com o intuito 
de exigir a retirada do veto à LBI, no item que exige o 
Desenho Universal sem necessidade de adaptação ou 
de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia 
assistiva. A defesa é de que, na concepção de produtos, 
ambientes, programas e serviços a serem usados por 
todas as pessoas, seja obrigatória a acessibilidade com 
base nas normas técnicas da ABNT.

Explicações
Daniel Ferreira, diretor do Depar-

tamento de Produção Habitacional 
do Ministério das Cidades, esclareceu 
que as plantas das casas construídas 
pelo Programa Minha Casa, Minha 
Vida são previamente analisadas 
para verificar as condições. E exem-
plificou que, nos casos de edifícios, 
os quartos do andar térreo são reser-
vados para portadores de necessida-
des especiais. Já a coordenadora de 
Padronização e Normas Técnicas da 
Construção Civil da Caixa Econômica 
Federal Ercília Maria garantiu que o 
banco só financia obras com o certi-
ficado de aprovação na vistoria de 
acessibilidade. 

Na prática, porém, Yamawaki per-
cebe que a acessibilidade torna-se 
para o Ministério das Cidades apenas 

mais um requisito dentro de um âmbi-
to maior, avaliando os recursos neces-
sários à viabilização do conjunto da 
obra. “Dessa forma, são exigidos ape-
nas alguns itens principais da Norma 
de Acessibilidade NBR9050. E a CEF 
segue as orientações do Ministério e 
reconhece que a análise e fiscaliza-
ção dos projetos e execução da obra 
é muito simplificada”, informa. Tanto 
é que a assessora do Ministério das 
Cidades Mônica Nunes afirmou que 
muitas obras do PMCMV são execu-
tadas em locais que não atendem às 
leis da acessibilidade, o que dificulta-
ria o atendimento a  todas as exigên-
cias. Uma das medidas tomadas pelo 
Ministério, segundo ela, é um pedido 
de mapeamento dos locais recomen-
dados para a execução dessas obras, 
feito pelos municípios.

Não são as pessoas 
que são deficientes, 
e, sim, as cidades 
que não se  
adaptam a elas.

Afirmou Sérgio Yamawaki,  
presidente da Comissão de 
Acessibilidade do Crea-PR,  
citando exemplos de parques 
comunitários com brinquedos 
adequados para cadeirantes.  
Para ele, os custos para adequar  
uma obra nos critérios  
de acessibilidade são  
muito baixos.

À medida que os moradores envelhecem, 
as necessidades crescem. Por que não 
nos prepararmos para o futuro?

Deputada Federal Leandre, 
vice-presidente da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO)
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ENTIDADES DE CLASSE

40 fóruns em 2017
Como presidente da Comissão de Acessibili-

dade do Crea-PR, Sérgio Yamawaki adianta que 
já estão programados 40 fóruns de acessibilidade 
para 2017 a serem realizados em diversas cidades 
do Estado. “Estes fóruns são muito importantes, 
pois já conquistamos grandes resultados como 
a criação de uma disciplina de acessibilidade no 
currículo de engenharia civil da Universidade Uni-
guaçu, a criação de comissões de acessibilidade 
em diversas cidades e o desenvolvimento de inú-
meros trabalhos relacionados ao assunto nas Ins-
tituições de Ensino”, relata ele.

Temos a alegria de ser  
a primeira Comissão  
de Acessibilidade  
do Sistema Confea/Crea  
e Mútua e somos referência  
nacional no assunto.

Sérgio Yamawaki, 
presidente da Comissão de 
Acessibilidade do Crea-PR

Cartilha Nacional 
de Acessibilidade 

Referência no assunto, o engenheiro 
Sérgio Yamawaki também participa da 
Comissão Temática de Acessibilidade 
e Equipamentos (CTAE) e do Conse-
lho Federal de Engenharia (Confea), 
órgãos criados com o objetivo de pro-
mover a acessibilidade e fomentar o de-
senvolvimento de projetos e tecnologias 
para acessibilidade em todas as regiões 
do Brasil.

Um dos trabalhos da comissão foi 
desenvolver a Cartilha de Acessibilida-
de, que difere das outras já existentes, 
segundo Yamawaki, porque vai além 
da norma NBR9050 e aborda as últimas 
leis, todas as normas relacionadas com 
acessibilidade e ainda outros assuntos, 
como a Arborização e Custos. A primei-
ra impressão será distribuída nos even-
tos do Sistema Confea/Crea e Mútua 
em 2017 e também está disponível para 
download no site do Crea-PR.

Um dos propósitos da instituição dos Colégios Empresariais Regionais 
(CEMPs) foi fortalecer o relacionamento do empresariado com o Crea-PR. 
Dentro do contexto de Governança Cooperativa do Conselho, foram estrutu-
rados CEMPs nas oito regionais do Estado. Sua organização possibilita a am-
pliação, de maneira organizada, dos debates com os clientes em cada cidade 
ou região, visando identificar pontos a serem melhorados ou esclarecidos.

COLÉGIOS EMPRESARIAIS
        REFORÇAM ATUAÇÃO 
E RELACIONAMENTOS              

       NAS REGIONAIS
Já são mais de 16 mil empresas registradas  
no Crea em todo o Paraná, o que revela um enorme 
potencial de oportunidades nas relações entre  
o Conselho Regional e o meio empresarial

Oportunidades
De acordo com o engenheiro civil Hélio Xavier da 

Silva Filho, gerente regional do Crea em Maringá, re-
cente levantamento da atuação dos CEMPs mostra 
muitas oportunidades. “Temos mais de 16 mil empre-
sas registradas no Crea-PR. Portanto, há um enorme 
potencial de melhoria na relação entre o Conselho e as 
pequenas e médias empresas paranaenses”, ressalta.

Todas as regionais possuem, no mínimo, mais de 
600 empresas cadastradas nas modalidades de agri-
mensura, agronomia, engenharia civil, elétrica, quími-
ca, mecânica/metalúrgica, geologia/minas, segurança 
do trabalho, e outras. Depois de Curitiba, as praças com 
mais cadastros são, respectivamente: Maringá, Casca-
vel e Londrina.
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A 2.ª rodada do Seminário 
Empresarial foi na Regional Londrina 
do Crea-PR, no 1.º semestre de 2016, 
e contou com 98 participantes e 85 
empresas representadas. Desta vez, 
foram 29 necessidades identificadas, 
sendo 66% delas relacionadas  
à Fiscalização e ART.

De especialista para empresário
Os CEMPs realizam um Seminário Empresarial Regional por semestre, em 

cada regional. Nestes eventos são convidadas as empresas registradas justa-
mente para discutir os pontos críticos na relação entre o Crea-PR e o meio. Duas 
rodadas já aconteceram e Hélio conta que “nelas identificamos muitas chances 
de aperfeiçoamento de nossos serviços, e também muitos esclarecimentos e re-
forços de orientações às empresas”.

Outro formato de atuação dos Colégios Empresariais são os Grupos Temá-
ticos Setoriais. Hélio explica que, conforme a necessidade de algum segmento 
empresarial é identificada, o CEMP da região reúne representantes do ramo 
para debates ainda mais específicos. Em todos os formatos, ele afirma que a 
busca é pela melhoria contínua, alinhando os objetivos dos CEMPs com o pro-
pósito do Crea-PR de resguardar o interesse público e a ética no exercício das 
profissões que estão no guarda-chuva do Conselho.

Veja a distribuição das empresas registradas no Crea-PR 
por regional e por modalidade profissional

Dados atualizados em fevereiro de 2017

Duas rodadas já foram realizadas,
primeiro em Maringá e depois em Londrina

O 1.º Seminário Empresarial na 
Regional Maringá do Crea-PR 
aconteceu no 2.º semestre de 2015 
e reuniu 243 participantes e 155 
empresas representadas. Foram 92 
necessidades identificadas,  
sendo 73% delas relacionadas  
à Fiscalização e ART.

Objetivos
Conheça os objetivos do Colégio 
Empresarial Regional, listados 
pelo engenheiro civil Hélio Xavier 
da Silva Filho, gerente regional 
do Crea-PR, em Maringá

1. Aproximar e ampliar o relacionamento entre o meio 
empresarial e o Crea-PR, por meio da recepção or-
ganizada da classe representativa.

2. Conhecer melhor as necessidades das empresas 
para então identificar oportunidades e propor solu-
ções que atendam todos os envolvidos no sentido 
de corrigir ou esclarecer ações do Conselho.

3. Regionalizar a relação com o meio empresarial, 
visando identificar potencialidades nos cenários 
empresariais e segmentação dos debates com o 
Crea-PR.

4. Possibilitar a participação dos empresários, tanto 
do pequeno empresário quanto de representações, 
para que o meio sinta-se mais atendido do que a 
realidade atual.

Modalidade *outros 
estados

Não 
identificada

RAPN/ 
Apucarana

RCSC/
Cascavel

RCTB/
Regional 
Curitiba

RGUA/
Guarapuava

RLDA/ 
Regional 
Londrina

RMGA/
Maringá

RPBO/
Pato Branco

RPGO/
Ponta Grossa Total

Agrimensura 23 6 9 122 3 23 19 18 7 230

Agronomia 99 141 444 452 271 311 422 327 218 2.685

Civil 637 2 303 1.038 3.470 392 626 1.024 491 392 8.375

Elétrica 353 149 480 1.776 148 442 566 243 215 4.372

Geologia / Minas 49 12 29 163 15 18 38 9 18 351

Mec / Metalúrgica 342 65 320 1.351 59 201 285 134 138 2.895

Não informada 96 95 195 402 92 133 193 97 71 1.374

Química 23 11 22 191 12 26 43 12 28 368

Seg. do Trabalho 110 47 204 565 81 133 211 140 91 1.582

Total 1.732 2 829 2.741 8.492 1.073 1.913 2.801 1.471 1.178 22.232
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LOGÍSTICA

Um assunto de extrema impor-
tância para o Paraná teve mais um 
capítulo em andamento no último 
mês de dezembro, em Curitiba. Em 
evento realizado no Teatro Positivo, o 
Crea-PR e as demais entidades que 
compõem o Fórum Permanente de 
Desenvolvimento Futuro 10 Para-
ná entregaram o Plano Estadual de 
Logística em Transporte do Paraná, 
chamado Pelt 2035, para o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles. 

O documento traça um raio-X das 
obras prioritárias para o desenvolvi-
mento do Paraná no ano de 2035 e 
foi elaborado por especialistas das 
17 entidades que integram o Fórum, 
inclusive o Crea-PR e o IEP. Na oca-
sião, o ministro destacou a aprova-
ção do teto para os gastos públicos, 
medida que considera “fundamen-

PLANO ESTADUAL 
DE LOGÍSTICA  
EM TRANSPORTE  
TEM FORTE PARTICIPAÇÃO 
DO GT EMPRESARIAL  
DO CREA-PR

tal para o controle orçamentário do 
país”. Segundo ele, o governo federal 
acredita que o país volte a crescer em 
2017, mesmo que timidamente, com 
um PIB positivo de 1%. “O importan-
te é estancar a queda e colocar o país 
em uma rota de crescimento susten-
tável”, disse.

O presidente do Crea-PR, enge-
nheiro civil Joel Krüger, participou 
da mesa de autoridades do evento. 
Outras lideranças da Engenharia, 
como o vice-presidente do Instituto 
de Engenharia do Paraná (IEP), 
engenheiro civil José Rodolfo de 
Lacerda, o ex-presidente do IEP, en-
genheiro civil Jaime Sunye Neto, e o 
presidente da Federação dos Enge-
nheiros Agrônomos do Paraná, en-
genheiro agrônomo Luiz Lucchesi, 
também compareceram.

Crea focado  
nas necessidades 
do Paraná

O Pelt é o Plano Estadual de Lo-
gística em Transporte do Paraná. 
Uma primeira versão dele foi criada 
em 2005, no Fórum Paraná, conforme 
explica o engenheiro Paulo Roberto 
Santos Nascimento, conselheiro re-
presentante do IEP em seu segundo 
mandato no Crea-PR. Ele lembra que, 
na época, foram instituídas linhas de 
ação governamentais e empresariais 
que, em consenso, resultaram na ela-
boração do primeiro Pelt 2020. A par-
tir dessa iniciativa, estabeleceu-se por 
meio da Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná (FIEP) a criação 
de um novo documento, pensando 
no ano de 2035. “Ou seja, uma visão 
futura das necessidades e do que o 
Paraná já tem, do que está em estudo 
e do que poderá ter no seu plano de 
logística”, pontua Nascimento.

Dentre as entidades participan-
tes da elaboração do Plano, o Crea-
-PR teve forte atuação nas sugestões 
propostas, oriundas das discussões 
dos especialistas do Grupo de Tra-
balho Relações Institucionais com a 
Área Empresarial do Crea-PR (GT 
Empresarial). Criado em 2006, o GT 
conta com engenheiros ligados a 
entidades representativas da cons-
trução e tem a proposta de debater e 
propor soluções em assuntos do se-
tor que tenham interface com a área 
de atuação do Crea-PR.

Em outubro do ano passado, 
pouco tempo antes da entrega do 

Consulte a Pelt 2035 no site do Futuro 10 Paraná:
http://www.futuro10parana.com.br/pelt/pelt.html#p=1 

Documento com planejamento  
futuro para o ano de 2035  
foi entregue ao ministro  
da Fazenda em dezembro de 2016

Pelt 2035 ao ministro, o GT Empre-
sarial reuniu-se para tratar de prio-
ridades na área de infraestrutura no 
Paraná, e o destaque foi justamente 
o Plano. Com a participação de re-
presentantes do  Sindicato da Indús-
tria da Construção Pesada do Estado 
do Paraná (SICEPOT), Associação 
Paranaense dos Empresários de 
Obras Públicas (APEOP),  dos SIN-
DUSCONs PR e OESTE e do próprio 
Conselho, a discussão recebeu como 
convidado o secretário executivo do 
Conselho Temático de Infraestrutura 
da Federação das Indústrias do Es-
tado do Paraná (FIEP), engenheiro 
mecânico João Arthur Mohr. 

O convidado falou do trabalho 
que está sendo desenvolvido pelo 
Conselho de Infraestrutura, focado 
no Pelt, e que o conselho da FIEP 
tem trabalhado em cima das neces-
sidades nas áreas portuária, rodo-
viária, ferroviária, aeroviária, entre 
outras que fazem parte do Plano. O 
engenheiro mecânico explicou ainda 

que a ideia é criar um fundo inicial 
de investimento para custear a ela-
boração de projetos para estas obras 
prioritárias. Na oportunidade, João 
Arthur solicitou, como representante 
da FIEP, que o Crea-PR apoie este 
trabalho por meio de suas relações 
institucionais com outros órgãos.

Quem faz coro com ele é Nas-
cimento que, além de representar 
o IEP no Crea-PR, foi um dos ide-
alizadores do Pelt antes mesmo da 
criação do GT Empresarial. “Acho 
muito importante essa discussão 
dentro do Crea, por meio do GT, por-
que o Estado sofre hoje um revés 
econômico por não ter um trabalho 
sério, de planejamento da Logística 
do Paraná que envolva não só o Go-
verno, mas também todos os seto-
res empresariais e órgãos represen-
tativos, bem como Universidades.  
O Paraná perde milhões por ano por 
não ter um transporte eficiente, e 
não só de cargas, mas também de 
pessoas”, conclui.
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MUDANÇAS NA 
FORMA DE REGISTRO 
DE ART DE LAJES  
PRÉ-MOLDADAS

MUDANÇAS NA 
FORMA DE REGISTRO 
DE ART DE LAJES  
PRÉ-MOLDADAS

FIQUE POR DENTRO

COLETIVO
DE MULHERES
DO CREA-PR

Com o objetivo de fomentar o empoderamento das mulheres e 
o aumento da participação feminina nas decisões e em tudo que 
envolve o Sistema Confea/Crea e Mútua e as profissões da enge-
nharia, agronomia e geociências foi criado o Coletivo de Mulheres 
do Crea-PR, na primeira Sessão Plenária deste ano. A coordena-
dora adjunta da Câmara Especializada de Engenharia Civil, en-
genheira civil Célia Neto Pereira da Rosa (na foto), será a respon-
sável pelo desenvolvimento do Plano de Trabalho do grupo. Neste 
documento serão definidos as participantes, a equipe de coorde-
nação, os objetivos específicos e as ações a serem realizadas.  
O Plano de Trabalho será apresentado para a diretoria do Crea-
-PR e para o Plenário, para a aprovação dos conselheiros.

Luiz Capraro, engenheiro civil e coordenador da CEEC

Após analisar as sugestões envia-
das pelo Sindicato das Indústrias de 
Pré-Moldados de Concreto e Artefa-
tos de Cimento para uma nova defini-
ção da base de cálculo para o projeto 
de execução de lajes pré-fabricadas, 
e considerando que o projeto é parte 
integrante da laje e o valor dele seria 
uma porcentagem do valor do total 
da produção, a Câmara Especiali-

zada de Engenharia Civil (CEEC) 
do Crea-PR aprovou as mudanças 
na forma de registro da ART. Ficou 
definido que o registro das ARTs de 
produção de concreto usinado e de 
lajes pré-fabricadas deve compor 
uma ART mensal, acompanhada da 
relação de contratantes, sem número 
limitado. Já a ART de instalação do 
artefato deve ser feita por obra. 

A proposta da CEEC foi anali-
sada pelo Departamento Jurídico 
do Crea-PR, além da Comissão de 
Análise de Taxas. Dessa forma, foi 
criada a deliberação pelo desmem-
bramento dos códigos para o regis-
tro das ARTs nesta área, diferen-
ciando a fabricação e a instalação.

A nova norma entrará em vigor no 
dia 1.º de março deste ano. “A mu-
dança atende tanto à expectativa dos 
fabricantes e produtores, como dos 
responsáveis técnicos, estando de 
acordo com as responsabilidades do 
Crea-PR”, pondera o coordenador da 
CEEC, engenheiro civil Luiz Capraro.

Confira no site do Crea-PR a forma pela qual as ARTs  
deverão ser registradas a partir de março.

A mudança atende tanto à expectativa 
dos fabricantes e produtores, como dos 
responsáveis técnicos, estando de acordo 
com as responsabilidades do Crea-PR.
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Engenheira civil Keila Uezi, primeira presidente mulher da AEAM

Engenheira civil Keila Uezi e ex-presidentes da AEAM

AEAC PROMOVE EVENTO  
SOBRE A ENGENHARIA NO SETOR PÚBLICO 

AEAM ELEGE NOVA DIRETORIA  
E SUA PRIMEIRA PRESIDENTE MULHER

Foi realizada na região Oeste do Estado, pela 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cas-
cavel (AEAC), a primeira edição do Workshop 
sobre Gestão Pública. Além da participação do 
Crea-PR, o evento contou com a presença dos 
vereadores eleitos, assessores, profissionais da 
área e estudantes. De acordo com Suzely Soares, 
engenheira civil e de segurança do trabalho da 
AEAC, o foco do evento foi a explanação sobre 
Engenharia Pública, pensando principalmente 
nos vereadores e assessores que irão começar 
o trabalho em 2017. “Foi lançada uma semen-
te. Os vereadores ficaram muito satisfeitos em 
poder entender um pouco mais da engenharia, 
conhecer os projetos e programas como o Casa 
Fácil. Esperamos, com isso, aproximar os pro-
fissionais do Sistema aos representantes na Câ-
mara Municipal”, explicou.

Dentre os temas abordados estão a aprovação 
de projetos, lei do plano diretor, acessibilidade, e 
também explicações sobre o projeto de transfor-

mação que está acontecendo em Cascavel, com 
a remodelação da Avenida Brasil, transporte e 
mobilidade urbana, com recursos do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID). 

Suzely destacou ainda que na oportunidade 
foi reforçada a importância de todas as prefeitu-
ras priorizarem a acessibilidade dentro de suas 
gestões. A palestra sobre o tema, para ela, sem-
pre promove mudanças em quem a assiste, fa-
zendo com que a pessoa enxergue a situação sob 
o ponto de vista do outro. “Concluímos que preci-
samos estar sempre falando, mostrando como é 
a realidade da pessoa com deficiência e o que se 
faz para incluir estas pessoas da melhor forma no 
dia a dia das cidades e das edificações”, afirmou 
a engenheira. Ela pretende ainda fazer um espa-
ço de vivência com cadeiras e rampas para poder 
mostrar na prática quais são as dificuldades. “Já 
nos pediram mais edições, pois o assunto é mui-
to rico e as dúvidas mudam o tempo todo, estão 
sempre evoluindo”, finaliza.

No último mês de 2016, a Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM) 
teve a posse de sua nova diretoria. E nessa tran-
sição, o grande destaque foi a eleição da enge-
nheira civil Keila Uezi como primeira presidente 
mulher da AEAM e também uma das pessoas 
mais jovens a assumir o cargo. Conversamos 
com ela sobre os projetos, prioridades e expec-
tativas da gestão 2017/2018, e também sobre a 
nova revista da Associação. Confira:

Primeira presidente 
mulher da AEAM

“Sinto-me extremamente honrada por as-
sumir a Presidência da AEAM, pelo fato de ser 
uma das pessoas mais jovens e a primeira mu-
lher a assumir uma instituição fundada há 57 
anos, com centenas de associados, um portfolio 
significativo de serviços, uma forte representa-
tividade junto ao poder público e aos conselhos 
profissionais, bem como uma imagem respeita-
da perante a classe e toda a sociedade. Estou 
ciente de que é enorme a minha responsabili-
dade de dar prosseguimento ao trabalho de 
tão ilustres presidentes que me antecederam 
e que fizeram desta associação uma das mais 
importantes e respeitadas entidades de classe. 
Honrarei essa história e darei minha contribui-
ção, assumindo o compromisso de me dedicar e 
trabalhar a serviço do nosso associado e de toda 
a classe profissional.”

Projetos, prioridades e expectativas  
da gestão 2017/2018

“Continuaremos nessa gestão a missão de 
congregar, defender, capacitar e valorizar os pro-
fissionais das Engenharias e Arquitetura, bus-
cando trazer melhorias e inovação com foco no 
associado. Para isso, teremos um grande desa-
fio que guiará os eixos de atuação: a busca por 
uma maior autonomia financeira que nos permi-
ta, como entidade civil, cumprir todos os objetivos 
estatutários estabelecidos. Ainda em dezembro 
de 2016 iniciamos o planejamento estratégico 
da nova gestão e esperamos no início do ano ter 
definidos os principais projetos e ações a serem 
realizados.”

AEAM News
Na busca por uma maior autonomia financeira da en-

tidade, no término da gestão 2015/2016 que foi liderada 
pelo engenheiro Carlos Alberto Bueno Rego, foi lançada 
a AEAM News, a Revista do Engenheiro e do Arquiteto. 
Além de possibilitar a comunicação da entidade com seus 
associados e com a comunidade em geral, o veículo busca 
propiciar a comunicação de fornecedores com os profissio-
nais das Engenharias e da Arquitetura, trazendo assuntos 
atuais e de seu interesse.
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HOMENAGEM
Em comemoração ao Dia do Engenheiro Ambiental, celebrado no dia 31 de janeiro, o Crea-PR criou uma 

campanha para reforçar a importância dos profissionais em defesa da qualidade de vida no planeta. A profissão 
tem crescido não apenas no Paraná, mas em todo o país. Somente no Crea-PR, há mais de dois mil engenheiros 
ambientais com registro ativo. Parabéns a vocês, e que o crescimento da categoria continue!

NOVA DIRETORIA NO CEAL

O engenheiro eletricista Brazil Alvim Versoza assumiu no fim do mês de janeiro a presidência do 
Ceal – Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, entidade que já tem mais de 60 anos de histó-
ria em defesa dos profissionais vinculados ao Sistema Confea/Crea e Mútua. Ele substitui o engenhei-
ro eletricista José Fernando Garla, que esteve à frente da entidade desde janeiro de 2015.

O presidente do Crea-PR, engenheiro civil Joel Krüger, fez questão de participar da posse da nova 
diretoria. “O Ceal é uma das entidades de classe mais atuantes de todo o Estado e com participação ativa 
dentro do Crea-PR”, declarou.

O Ceal conta com aproximadamente dois mil associados. A entidade realiza eventos, palestras téc-
nicas, cursos, seminários, feiras e semanas de Engenharia e Arquitetura com profissionais de diversas 
áreas. Desejamos sucesso à nova gestão!

O presidente do Crea-PR, engenheiro civil Joel Krüger, 
e o engenheiro eletricista José Fernando Garla, último 
presidente do Ceal, parabenizam o novo presidente,  
o engenheiro eletricista Brazil Alvim Versoza, que estará 
à frente do Clube durante o biênio 2017-2018.

Durante a solenidade de posse da nova diretoria do Ceal,  
o presidente do Crea-PR ressaltou a importante contribuição  
do Ceal para a valorização dos profissionais vinculados  
ao Sistema Confea/Crea e Mútua.

A ENGENHARIA
MOVIMENTA 
O MUNDO.
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